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Szczecinecki Klub Karate Kyokushin 
 

 
ma zaszczyt zaprosić Reprezentację Waszego Klubu do  udziału w: 

XXVII Mistrzostwach Polski Młodzieżowców do 21 lat 

Karate Kyokushin Polskiego Związku Karate 

Szczecinek 12 listopad  2016 r. 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
I. ORGANIZATOR 

Szczecinecki Klub Karate Kyokushin 

78-400 Szczecinek ul. Wyszyńskiego 32 

Wojciech Hurka  tel. 660 702 143 

kontakt:  

• w przypadku pytań: 

o  sensei Wojciech Hurka – wojciech.hurka@op.pl 

• zgłoszenia zawodników: 

o sensei Tomasz Szymański – tomaszszym@gmail.com 

II. WSPOŁORGANIZATORZY: 

• Urząd Miasta Szczecinka 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji Szczecinek 

• Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury  

 

III. PATRONAT HONOROWY 

• Burmistrz Miasta Szczecinka 

 

IV. PATRONAT MEDIALNY 

• TV Gawex 

• Radio ESKA 

• Głos Koszaliński 

V. TERMIN I MIEJSCE 

12 listopad 2016 r  

Hala Sportowa ul. Jasna 2, 78-400 Szczecinek 
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VI. REGULAMIN ZAWODOW 

1. Zawody rozgrywane według regulaminów i przepisów PZKarate 

 w następujących konkurencjach: 

• kumite mężczyzn: -65 kg; -70 kg;-75 kg;-80 kg;+80 kg 

• kumite kobiet: -55 kg;- 60 kg;-65 kg;+65 kg 

• kumite lekki kontakt:  open mężczyzn ; open kobiet 

• kata:  mężczyzn ; kobiet 

 

2. Konkurencja kumite - zostanie rozegrana systemem pucharowym wg przepisów 

PZK (bez technik: hiza geri jodan, mae geri jodan, yoko geri jodan, kaiten geri, 

kakato otoshi, ushiro mawashi geri). Wymagane ochraniacze miękkie, białe go-

leń/stopa oraz dodatkowo: mężczyźni - suspensoria, kobiety - ochraniacze na 

biust. 

 

3. Konkurencja kumite lekki kontakt zostanie rozegrana bez podziału na kategorie 

wagowe systemem pucharowym oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. 

Techniki dozwolone w kumite lekki kontakt: ręczne - seiken tsuki chudan, se-

iken mawashi tsuki chudan, nożne - chudan mae geri, chudan yoko geri, chudan 

mawashi geri, chudan kake geri, jodan mawashi geri, jodan kake geri, jodan uchi 

mawashi geri. 

Techniki zabronione w kumite lekki kontakt: techniki ręczne na jodan, techniki 

nożne na gedan, techniki obrotowe i opadające, łapanie, popychanie, klinczowa-

nie, dążenie do zwarcia (techniki w zwarciu nie są zaliczane). 

Wymagane ochraniacze miękkie, białe goleń/stopa oraz dodatkowo: mężczyźni 

- suspensoria, kobiety - ochraniacze na biust.  

Czas walki 1, 5 minuty (bez dogrywek) 

4. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach. 

Tura I  - zawodnik wykonuje kata podane przez sędziego spośród: 

Pinian sono yon, Pinan sono go, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha  

Tura II - zawodnik wykonuje kata dowolne spośród: 

Geksai dai, Sanchin no kata, Geksai sho, Tensho, Seienchin, Seipai, Garyu, 

Kanku dai, Sushi ho. 

5. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

• minimum 4 kyu 

• wiek 18-21 lat roczniki 1995,1996, 1997, 1998 (konkurencje kumite - ukończo-

ne 18 lat do dnia zawodów) 

• aktualną kartę zdrowia sportowca  

• dowód tożsamosci 

• licenję zawodnika PZK z klubu posiadającego aktualną licencję PZK 

• wniesioną opłatę startową 

• czyste, białe kimono 



 

3 

 

6. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodni-

ków w każdej kategorii. 

7. Kategoria zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia minimum 4 zawodników. 

8. Sędziego Głównego zawodów wyznacza Polski Związek Karate. 

9. Sędzia Główny wyznacza Sędziego lub Sędziów Technicznych, oraz Komisję lo-

sującą. Organizator zapewnia system komputerowy do losowania oraz obsługi 

Mistrzostw. 

10. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawo-

dów podczas odprawy sędziów. 

11. Każdy Klub zobowiązany jest do wystawienia sędziego - sędziowie powinni po-

siadać kompletny strój sędziowski. 

VII. ZGLOSZENIA I REZERWACJA 

UWAGA!!! rezerwacja na adres email: tomaszszym@gmail.com 

rezerwacja miejsc w hotelu do 05 listopada 2016r  

 PO TYM TERMINIE ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MIEJSC NOCLEGO-

WYCH. 

 

• Zgłoszeń i rezerwacji prosimy dokonywać  na karcie zgłoszenia poprzez email 

na adres tomaszszym@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

07.11.2014 r.  

• wpłaty za udział w Mistrzostwach można dokonać tradycyjnym przelewem na 

konto klubu: 

Bank Spółdzielczy nr konta: 69 8935 0009 1300 3085 2000 0010 

lub gotówką  na miejscu. 

 

(dowód wpłaty  należy przedstawić podczas rejestracji) lub w wyjątkowych 

przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu opłacić gotówką w dniu rejestracji. 

• Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest terminowe zgłoszenie przyjazdu 

ekipy oraz dokonanie wpłaty za udział w Mistrzostwach. 

 

VIII.  KALKULACJA I ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W IMPREZIE: 

• kalkulacja: 

- nocleg w hotelu ( z obiadokolacją  , śniadaniem i obiadem na hali)  – 120 zł 

- opłata startowa dla zawodników – 50 zł 

- opłata startowa dla zawodników bez z zakwaterowania (z obiadem na hali)  

– 70 zł 

• odpłatność z udział w Mistrzostwach 

 

-  zawodnicy  - 170,00 zł 
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-  zgłoszeni sędziowie   - 120,00 zł. 

-  trenerzy – 150 zł 

 

Istnieje możliwość wykupienia dla osób towarzyszących Sayonara w cenie 70 zł.  

IX. ZAKWATEROWANIE 

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w dniu 11.11.2016 od godz.15.00 w hotelu 

ZSZ ul. 1-go Maja 22 

 

PROGRAM ZAWODOW 

Program na dzień 11.11.2015r. 

• 15:00 – 18:00 - przyjazd i rejestracja ekip w miejscu zakwaterowania hotel 

ZSZ ul 1-go Maja 22 

• 16:00- 19.00 - weryfikacja zgłoszeń, waga i badania lekarskie  hotel ZSZ ul 

1go Maja 22  

• 18:00 - 20.00 - kolacja dla zawodników  w miejscu zakwaterowania 

• 19:00 – 20:00 - narada kierowników i sędziów w sali konferencyjnej hotelu 

ZSZ ul 1go Maja 22 

• 20:00 – 20:30 losowanie 

• 21:00 – 24:00 Sayonara – dla sędziów , trenerów i zaproszonych gości – 

Hotel Pojezierze ul. Wyszyńskiego 69A 

 

Program na dzień 12.11.2015r (ramowy – może ulec zmianie). 

• 7.30- 8.30 – śniadanie w miejscu zakwaterowania 

• 9.00  – 9:30 – odprawa sędziów w miejscu zawodów 

• 9:45 – 10:30 – turniej kata kobiet i mężczyzn 

• 10:30 – 12:00 – turniej kumite lekki kontakt kobiet i mężczyzn 

• 12:00 – 12:30 – uroczyste otwarcie XXVII Mistrzostw Polski Młodzieżowców 

• 12:30 – 16:00 – eliminacje, ćwierćfinały i półfinały kumite kobiet i mężczyzn 

• 16:30 – 17:15 – finały kumite kobiet i mężczyzn 

• 17:30 – 18:00 – Dekoracja medalistów i zakończenie Mistrzostw. 

obiad będzie wydawany od godziny 13.00 

 

X. POSTANOWIENIA KONCOWE. 

• W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny i or-

ganizator. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

• Protesty należy składać do Sędziego Głównego po wpłaceniu do organiza-

tora wadium w wysokości 100zl. W przypadku odrzucenia protestu wadium 

nie podlega zwrotowi. 

• Oplata startowa w zawodach jest opłatą obowiązkową. 

• Udział wszystkich zawodników w Karategi podczas ceremonii otwarcia oraz 
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do dekoracji jest obowiązkowy (bez obuwia i dresu). 

• Punktacja drużynowa (klubowa) prowadzona będzie łącznie dla mężczyzn i 

kobiet na podstawie wyników indywidualnych zdobytych we wszystkich konku-

rencjach, jakie zostaną rozegrane według punktacji: 1 miejsce - 5 pkt., 2 miej-

sce - 3 pkt., 3 miejsce - 1 pkt. 

• Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń drużyn.  

• Wszyscy zawodnicy na czas trwania mistrzostw są objęci ubezpieczeniem 

NNW.  

• Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymują: medale, trofea i dyplo-

my. 

• Dodatkowych informacji udziela: sensei Wojciech Hurka Tel.: 660 702 143 

 

Organizator XXVII Mistrzostw Polski Młodzieżowców Karate Kyokushin życzy 

sukcesów sportowych i miłego pobytu w Szczecinku 

                                                           OSU ! 

 


