
 

TURNIEJ  

pod Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza       

       Nowy Sącz  7 lutego 2016r (niedziela) 

Organizator:     Nowosądecki Klub Sportowy Karate Kyokushin 

33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34 

tel. 606748673 , www.karate-nowysacz.pl  klub@karate-nowysacz.pl 

zaprasza  do udziału w zawodach  karate kyokushin. 

07.02.2016 r Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 34 

Rozpoczęcie zawodów  o godz. 10.30 

I. KATA  

Konkurencja kata zostanie rozegrana systemem punktowym w dwóch turach.  

W  I  i II  turze - zawodnik wykonuje kata w drodze losowania. 

Do II tury kwalifikują się ci którzy zdobędą: w kat. dzieci i kadeci min. 6 pkt a w kat. mł. i jun. min. 11 pkt. 

Kategoria I tura II tura 

Kata dzieci: chłopcy/dziewczęta Kihon kata I, Taikyoku I Taikyoku II, Juji-kata, Taikyoku III 

Kata kadetki/kadeci Taikyoku III, Sakugi I Pinian I, Sakugi II, Sakugi III 

Kata młodziczki/młodzicy Taikyoku III, Pinian I, Sakugi II,  Pinian II, Pinian III, Pinian IV 

Kata juniorki/juniorzy/seniorzy Pinian II, Pinian III, Pinian IV,  Pinian V, Tsuki-no-kata, Geki sai 
dai, Tensho, Geki sai sho, Yantsu 

            -  kata dzieci: chłopcy i dziewczęta (rocznik 2005 i młodsi) oraz zdający na 8.1,  8,2 i 8.3 kyu 

- kata kadeci/kadetki (rocznik 2003, 2004) oraz  zdający na  7.1, 7.2,  7.3,  8 i 7kyu  

- Kata młodzików/młodziczek (rocznik 2001, 2002) oraz z zdający na 6.1, 6,2,  6 i 5kyu 

- Kata juniorów/juniorek/seniorów (rocznik  2000 i starsi) oraz zdający na 4  i wyższe  kyu 

/zdający egzamin: w II turze – jeżeli kata nie wchodzi w zakres wymagań to następuje kolejne losowanie/ 



II.  KUMITE  

1.  Kumite lekki kontakt:  (obowiązkowe ochraniacze: stopa-goleń białe,  suspensoria/ochraniacze na  
piersi, ochraniacze na pięści– bawełniane białe, hogo, kask). 

Regulamin: techniki karate lekki kontakt na chudan i na jodan (mawashi-geri, kake-geri, uchi-geri), czas 
walki 1,5 min.  nie ma dogrywek. 

- Kumite dzieci-chłopcy (rocznik 2005 i młodsi),  

- Kumite  kadeci  (rocznik  2003, 2004)  

- Kumite kadetek (rocznik  2003, 2004,   2005)  

2.  Kumite semi kontakt: (obowiązkowe ochraniacze: stopa-goleń białe,  suspensoria/ochraniacze na  
piersi, ochraniacze na pięści– bawełniane białe, hogo, kask). 

Regulamin: na strefę jodan dopuszczalne techniki w formie lekkiego kontaktu mawashi geri, kake geri i 
uchi geri.   Dozwolona technika mawashi geri gedan/low-kick,  czas walki 1,5 min. ewentualna dogrywka    
1 min. po decyzji sędziego maty) 

 - Kumite młodzików (rocznik  2001, 2002)  

- Kumite młodziczek (rocznik 2001, 2002) 

- Kumite juniorów  (rocznik 2000, 1999,1998 (nie ukończone 18 lat) 

- Kumite juniorek rocznik 2000, 1999 i starsze  

3.  Kumite seniorów: (ochraniacze: stopa-goleń białe, kask, suspensoria/ochraniacze na piersi, na pięści– 
bawełniane białe) - na strefę jodan dopuszczalne techniki: mawashi-geri, uchi-geri. kake-geri. 

Kumite seniorów - ukończone 18 lat. (czas walki 2 min.) ewentualna dogrywka    1 min. po decyzji 
sędziego maty. 

Kategorie  będą dzielone na wagowe w zależności od frekwencji i decyzji sędziego głównego zawodów. 

/Uwaga: zdający egzamin na stopnie kyu w których wymagana jest prezentacja walki kumite startują w 
swoich kategoriach wiekowych/. 

Zawody będą rozgrywane i sędziowane według obowiązujących przepisów PZK -  Karate Kyokushin. 

III. Warunki Uczestnictwa:  

W zawodach karate  biorą udział zawodnicy zgłoszeni przez Kierownika/Prezesa Klubu, 
potwierdzającego zgodę Rodziców i lekarza na udział w zawodach (dotyczy kumite). 

 Listę uczestników podpisaną przez Kierownika/Prezesa Klubu/ należy przesłać Organizatorowi do 
31.01.2016r  na adres poczty elektronicznej Klubu, e-mail: klub@karate-nowysacz.pl. 

- Oryginał Listy Uczestników oraz zgodę Rodziców i Lekarza (dot. kumite) proszę dostarczyć 
Organizatorowi w dniu przyjazdu na zawody. 

Zawodnicy muszą posiadać: dokument tożsamości potwierdzający wiek, wymagane ochraniacze dla 
poszczególnych kategorii (hogo i kaski zapewnia organizator) oraz własną apteczkę. 

 



IV.  Program zawodów: 

10.00 – 10.30  przyjazd zawodników zaproszonych Klubów – weryfikacja zgłoszeń 

Zebranie Komitetu Organizacyjnego i Sędziów  

10.30 – 13:00  -  eliminacje i finały KATA , eliminacje kumite  

(13:00 – 13:30 przerwa w zawodach) 

13:30 – otwarcie zawodów 

13.45 – 15.00 – eliminacje KUMITE cd. 

15:00 – 16:00 -  półfinały i  finały KUMITE 

16:00 – wręczanie wyróżnień najlepszym zawodników Turnieju 

16.30 – zakończenie Turnieju. 

V. Postanowienia końcowe 

Zawodnicy nie będący członkami Nowosądeckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin nie są objęci 
ubezpieczeniem NNW przez Organizatora zawodów-egzaminów. 

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza Klub zgłaszający zawodników do zawodów i  egzaminów. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu poniesione podczas zawodów. 

Klub nie pobiera opłat za start w zawodach. Wyżywienie uczestników zawodów-egzaminów we 
własnym zakresie (w obiekcie MOSiR jest restauracja: posiłek -2-gie danie i napój w cenie 10zł.                   
Proszę o zgłoszenie zapotrzebowania na posiłek do 25.01.2016r, faktury wystawia restauracja). 

-Sędzią głównym zawodów jest Shihan Andrzej Krawontka 5 DAN. 

-Każdy zaproszony Klub powinien wystawić co najmniej 1 sędziego na zawody. 

-Skład sędziowski zostanie powołany przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 

-Sędziowie mają posiadać wymagany regulaminem strój sędziowski (czarne/granatowe koszule                   
i spodnie, białe muszki, białe/czarne skarpety, ewentualnie boso, gwizdek). 

-Organizator nie przewiduje i nie rozpatruje protestów dotyczących werdyktów i oceny składu 
sędziowskiego. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zawodów. 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Turnieju. 

 

                      Zarząd Klubu. 


