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   OLSZTYŃSKI  KLUB KYOKUSHIN KARATE  

  Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin  
Polskiego Związku Karate mamy zaszczyt zaprosić  

reprezentację Waszego Klubu do udziału w: 
 MISTRZOSTWA POLSKI 

JUNIORÓW MŁODSZYCH 
 KARATE KYOKUSHIN 

 w ramach (Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży)  
 
  
 

OLSZTYN -2016 
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REGULAMIN 
 I. ORGANIZATOR  

Olsztyński Klub Kyokushin Karate  
ul. Kopernika 35a/19 Olsztyn 10-512 
 Komitet  Organizacyjny: 
Sensei Marek Wieczorek  4 dan  tel. 604 – 339-373 
Sensei Jerzy Damięcki 1 dan tel: 697-958-102 
 
WSPÓŁORGANIZATOR 

               Okręgowy Warmińsko-Mazurski Związek Karate                Szczycieński Klub Kyokushin Karate  - www.karate.szczytno.pl 
                 Sensei  Piotr Zembrzuski - 4 dan  tel: 504-244-228 
                

II. PATRONAT HONOROWY 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin 
Prezydenta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz.  
Ambasador Japonii w Polsce Pan Shigeo Matsutomi.      

      
III. PATRONAT MEDIALNY  

TVP Olsztyn,  Gazeta Olsztyńska,   Radio ESKA,   Olsztyn24. 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE 
 22 października  2016 – SOBOTA 

 Hala widowiskowo-sportowa „URANIA"  Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 44,  Olsztyn 
 

V. KATEGORIE i PUNKTACJA DRUŻYNOWA 
 1. Mistrzostwa Polski zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate 

- kategoria junior 16 - 17 lat ( zawodnicy urodzeni od 01 stycznia 1999 do 31 grudnia 2000)  Kumite semii kontakt juniorów - kategorie wagowe : - 60 kg,-65 kg,-70 kg;-75 kg,+ 75 kg  Kumite semii kontakt juniorek - kategoria wagowa : -55kg, -60 kg, +60 kg   kata juniorów  kata juniorek  
          Konkurencja kumite juniorów i juniorek zostaną rozegrane indywidualnie systemem 

pucharowym w kategorii kata juniorów i juniorek rozegrane zostaną w dwóch turach:              I Tura - kata obowiązkowe wybrane przez sędziów  spośród: 
             Pinian sonn ni , Pinian sono san, Pinian sono yon 
 
             II Tura - kata dowolne wybrane przez zawodników spośród; 
             Pinian sono go, Tsuki no kata, Saiha,Yantsu, Geksai - dai, Geksai sho  
 
2. Za I miejsce 5pkt, II miejsce 3pkt, III miejsce 1pkt. 
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VI. ZGŁOSZENIE i LOSOWANIE 
 1. Rejestracji zawodników i sędziów należy dokonać elektronicznie  

w dniach od 26  września do 15 października 2016 roku 
      pod adresem:   www.zawody.olsztyn.pl 
 

2.       Losowanie miejsc startowych nastąpi w dniu 21 października po weryfikacji w miejscu 
zakwaterowania Hostel "RELAKS" sala 101 pierwsze piętro.  
 ul. Żołnierska 13, 10-351 Olsztyn,  

3.       Weryfikacja obejmuje sprawdzenie  zawodnika / dowód tożsamości jak również wiek 
zawodnika i licencja zawodnika -brak licencji zawodnik nie zostaje dopuszczony do 
zawodów/ .Nie zgłoszenie zawodnika do weryfikacji do godziny 19,oo spowoduje 
dyskwalifikacje Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sensei Piotr Zembrzuski 4 dan.   

 
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W turnieju mogą wziąć udział reprezentacje klubów członkowskich PZK  składające się 
 z dowolnej liczby zawodników. 

2. Do weryfikacji wymagane będą:  Badania lekarza sportowego,  Dokument tożsamości.  Minimum 6 kyu  Czyste białe karate-gi  Aktualna licencje zawodnika wydaną przez PZK  Ochraniacze zgodne z przepisami PZK  Pisemna zgoda rodziców na udział oraz zgoda na badania medyczne w wypadku 
kontuzji 
 

VIII. KALKULACJA KOSZTÓW 
 1. 50,00zł – opłata startowa  

2. 55,00zł – wyżywienie 
               ( kolacja w piątek, śniadanie w sobotę w Hostelu  i obiad w sobotę w Hali) 

Opłatę należy uiścić  gotówką w dniu przyjazdu. 
lub na konto klubowe. 

Olsztyński Klub Kyokushin Karate. ul. Kopernika 35a/19 Olsztyn. NIP-739-286-13-95,        
     Konto  OKKK: BOŚ S.A. O/ Olsztyn 74 1540 1072 2001 5013 9218 0001, 

Kluby które nie będą korzystać z Hostelu organizatora wyżywienie 
zapewniają we własnym zakresie. 

 Zakwaterowanie i wyżywienie:  
UWAGA - Zgłoszenia zakwaterowania do końca września !!! 
 Zgłoszenia zakwaterowania dokonujemy bezpośrednio na adres : 

1)  Hostel Relaks - relaks@ssmolsztyn.pl 
2) SSM przy Kościuszki - schronisko@ssmolsztyn.pl  .   
Koszt całodziennego wyżywienia ( kolacja w piątek, śniadanie w hotelu w sobotę 
oraz obiad w Hali sportowej )  wynosi 55 zł. Opłacamy w dniu przyjazdu u 
organizatora zawodów wraz z opłatą startową za zawodnika. 
Sayonara dla sędziów i kierowników ośrodków odbędzie się w piątek o godz. 21.00 
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Lista proponowanych przez organizatora hoteli. Podane poniżej ceny obowiązują 
 na hasło                  ,,Mistrzostwa Polski Karate” 
 
1) Hostel Relaks - ul. Żołnierska 13, 10-351 Olsztyn  , 89 527 75 34  - 153 miejsca w obiekcie  
(36 miejsc w pokojach bez łazienek i 117 miejsc w pokojach z łazienkami); 8 dostawek  
Ceny:   40 zł/os/doba - dla zorganizowanych grup młodzieży na podstawie legitymacji szkolnej + 
opiekunowie (trenerzy) w pokojach z łazienkami 
60 zł/os/doba - dla zorganizowanych grup dorosłych mp. sędziów, kierowców, rodziców w pokojach z 
łazienkami 
48 zł/os/doba - dla zorganizowanych grup studenckich w pokojach z łazienkami (60 zł - 20% rabat na 
aktualną legitymację studencką) 
25 zł/os/doba - dla wszystkich grup zorganizowanych w pokojach bez łazienek 
20 zł/os/doba - dla zorganizowanych grup studenckich w pokojach bez łazienek (25 zł-20% rabat na 
aktualną legitymację studencką) 
 
2) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie przy ul. Kościuszki 72/74, 200 m od Relaksu - 74 
miejsca w pokojach wieloosobowych, łazienki w pokojach, w segmencie z innym pokojem lub na 
korytarzu. 
Ceny:  20 zł/os/doba- dla zorganizowanych grup młodzieży na podstawie legitymacji szkolnej + 
opiekunowie (trenerzy) 
26 zł/os/doba - dla zorganizowanych grup dorosłych (np. sędziów, kierowców, rodziców) 
20,80 zł/os/doba - dla zorganizowanych grup studenckich (26 zł -20% rabat na aktualną legitymację 
studencką) 
Parking: Przy Hostelu Relaks duży parking, przy SSM przy Kościuszki mały (6 miejsc postojowych), ale 
samochody można kierować na parking przy Relaksie. 
Cennik:   Samochód osobowy -10 zł/pierwsza doba, 5 zł/każda kolejna doba 
Bus- 10 zł/doba,  Autokar - 30 zł/doba 
Wyżywienie:   Restauracja Zakątki Europy mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Hostelu Relaks,  
200 m od SSM przy Kościuszki. 
Cennik:  55 zł/całodzienne wyżywienie (kolacja, śniadanie, obiad ),    
 składanie rezerwacji do 30 września na adres mailowy: 

1 ) Hostel Relaks - relaks@ssmolsztyn.pl 
2) SSM przy Kościuszki - schronisko@ssmolsztyn.pl 

 
 
 I. RAMOWY PLAN MISTRZOSTW 

 
21.10.2016r  - Piątek  

 
15:00 –  19:00  – Przyjazd ekip, weryfikacja zawodników  
                               Hostel RELAKS   ul. Żołnierska 13, 10-351 Olsztyn, tel: 89 527 75 34 
20:00   – Narada sędziów, losowanie sala 101  
21.00     -   SAYONARA dla sędziów i Kierowników Klubów 
                    "Zakątki Europy" Hostel RELAKS ul. Żołnierska 13, 10-351 Olsztyn 
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22.10.2016r.  Sobota  

9:30   Rozpoczęcie zawodów -eliminacje KATA, KUMITE 
14:00   Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Open oraz Kata  

i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych  
15.00  Walki półfinałowe  
17.00         Oficjalne otwarcie Olsztyńskiego Festiwalu Sztuk Walki   
17.30 - 19.30      Pokazy Sztuk Walki oraz Finały Mistrzostw Polski Open i Juniorów 
19.30    Dekoracja zwycięzców  
 
 
 
 

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1. Sędzią Głównym zawodów będzie Shihan Andrzej Drewniak 8 dan. 
2. Sędzią technicznym będzie Sensei Edward Urbańczyk 4 dan. 
3. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej będzie Sensei Piotr Zembrzuski 4 dan. 
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie od NNW. 
5. Wstęp na zwody jest bezpłatny  
6. Protesty należy składać do sędziego głównego. 
7. Opłata startowa jest opłata obowiązkową 
8. W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria wagowa kumite 

może być odwołana lub połączona z inną. 
9. Organizator nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 

szatni lub zgubione podczas mistrzostw. 
10. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 
11. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu turnieju.  
12. Organizator prosi o podanie na zgłoszeniu dodatkowo danych Klubu z nr NIP w celu 

usprawnienia wydawania rachunków  
 
 Komitet Organizacyjny 

 życzy wszystkim uczestnikom miłego pobytu w OLSZTYNIE. 
 

         Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
 Marek Wieczorek 4 dan 

 
Osu !!! 
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 Zgoda rodziców na udział dziecka  
 

w Mistrzostwach Polski Juniorów Karate Kyokushin   
Olsztyn 22 października 2016 roku.  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………
. 

(imię i nazwisko zawodnika) 
 
w zawodach pod nazwą ”Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin”, który 
zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate i odbędzie się dnia 22 
października 2016 w Olsztynie .  
Jednocześnie potwierdzam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować się ważnym 
orzeczeniem lekarza sportowego stwierdzającym zdolność do udziału w zawodach karate jak 
również wyrażam zgodę na zabiegi w wypadku kontuzji. 
 
 
  

  ……………………………. ……………………………. 
         miejscowość, data czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 

Zgoda rodziców na udział dziecka  
 

w Mistrzostwach Polski Juniorów Karate Kyokushin   
Olsztyn 22 października 2016 roku.  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………
. 

(imię i nazwisko zawodnika) 
 
w zawodach pod nazwą ”Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych Karate Kyokushin”, który 
zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate i odbędzie się dnia 22 
października 2016 w Olsztynie .  
Jednocześnie potwierdzam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować się ważnym 
orzeczeniem lekarza sportowego stwierdzającym zdolność do udziału w zawodach karate jak 
również wyrażam zgodę na zabiegi w wypadku kontuzji. 
  

……………………………. ……………………………. 
miejscowość, data czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 


