
 „KARATE  KYOKUSHIN   40 lat w NOWYM  SĄCZU”

   Nowosądecki Klub Sportowy Karate Kyokushin

zaprasza na

OTWARTY                  

TURNIEJ KARATE          

pod Patronatem

Ryszarda Nowaka Prezydenta Miasta Nowego Sącza

       Nowy Sącz  27 maja 2017r (sobota)

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

I. Organizator:   Nowosądecki  Klub  Sportowy  Karate  Kyokushin

33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34

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

II. Współorganizator:   Urząd Miasta Nowego  Sącza

III. Konkurencje: 

1. KATA indywidualne i dru żynowe
(dziewczyny i chłopcy razem).

Konkurencja kata zostanie rozegrana systemem pucharowym. 



KATA indywidualne:

Kata dzieci: chłopcy-dziewczęta (rocznik 2008 i młodsi)

Kata kadetów-kadetek (rocznik 2007 i 2006) 

Kata młodzików-młodziczek (rocznik 2005 i 2004)

Kata juniorów młodszych-juniorek młodszych (rocznik 2003 i 2002)

Kata juniorów-juniorek (rocznik 2001 i 2000)

Przed rozpoczęciem każdej rundy należy zgłosić do stolika sędziowskiego nazwę wybranego do wykonania
kata z poniższej Listy Kata.

 Raz wykonane kata nie może być powtórzone w kolejnej rundzie. 

Zawodnik, wyczytany jako 1-szy zakłada biały pas a 2-gi  zakłada czerwony pas. (podczas zawodów nie
mogą być noszone pasy oznaczające stopień). Jako 1-szy prezentuje kata zawodnik z białym pasem.

Jeżeli  w  danej  kategorii  będzie  więcej  niż  16  zawodników/zawodniczek,  wtedy  kata  z  eliminacji
(kwalifikujące do szesnastki)  mogą się powtórzyć.

Kategorie i Lista KATA:

Nr. 
kategorii

Kategoria Lista KATA

1 Kata dzieci                                             
(rocznik 2008 i młodsi

Kichon I, Taikyoku I,  Taikyoku II,              
Taikyoku III.

2 Kata kadetów-kadetek                         
(rocznik 2007 i 2006)

Taikyoku I, Taikyoku II, Taikyoku III,  
Pinian I.

3 Kata młodzików-młodziczek               
(rocznik 2005 i 2004)

Taikyoku III, Sakugi I, Pinian I, Pinian II.

4 Kata juniorów-juniorek młodszych    
rocznik 2003 i 2002) 

Taikyoku III, Pinian I, Pinian II, Pinian III.

5 Kata juniorów-juniorek                       
(rocznik 2001 i 2000)

Pinian I, Pinian II, Pinian III, Pianian IV, 
Pinian V.

KATA  dru żynowe: 3  osobowe  drużyny  prezentują  dowolne  kata  z  w/w   Listy  Kata.
W  kolejnej turze Kata nie mogą się powtarzać. Przed rozpoczęciem kolejnej rundy prowadzący z każdej
drużyny zgłasza nazwę kata do stolika sędziowskiego.

2.  KUMITE

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

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

- Kumite dzieci  – chłopcy (rocznik 2008 i 2009) open

- Kumite kadetów (rocznik 2006 i 2007): kategoria – 35kg i  kategoria +35kg

Zawody zostaną przeprowadzone według przepisów PZK Kumite lekki kontak Karate Kyokushin



Kumite semi kontakt: (obowiązkowe ochraniacze te same, które obowiązują w kumite lekki kontakt).

Regulamin: techniki karate na chudan, 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  2005, 2004) : kategoria – 45 kg i kategoria + 45kg

- Kumite młodziczek (rocznik  2005 i 2004): kategoria – 45 kg i kategoria + 45kg

- Kumite juniorów młodszych (rocznik  2003, 2002): kategoria – 60 kg i kategoria + 60kg

- Kumite juniorów  (rocznik 2001, 2000 i 1999 (nie ukończone 18 lat): kategoria – 65 kg i + 65kg

Zawody zostaną przeprowadzone według przepisów PZK Kumite semi kontak Karate Kyokushin.

IV. Warunki Uczestnictwa:

1.  W Turnieju  mogą  wziąć  udział  reprezentacje  zaproszonych  Klubów Karate  składające  się  z  dwóch
zawodników w danej  kategorii  /nie dotyczy organizatora/.  Przy zgłoszeniu większej  ilości,  tylko dwóch
1-szych z  danej  kategorii  będzie zakwalifikowana do udziału.  W kategorii  kata drużynowe zaproszone
Klubu zgłaszają tylko jedną drużynę /nie dotyczy organizatora/.

2. Do udziału w zawodach wymagane będą:

-  w kumite zaświadczenie lekarza sportowego

- dokument tożsamości (legitymacja szkolna)

- zgoda Rodziców/Opiekunów prawnych na udział w Turnieju /w załączeniu/ 

- czyste białe karate-gi, ochraniacze dla poszczególnych kategorii oraz własną apteczkę

- hogo  i kaski  bez kratki zapewnia organizator. (można używać własny kask z kratką)

V. Zgłoszenie  

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

 KARTĘ ZGŁOSZENIA   /w załączeniu/   podpisaną przez Kierownika/Prezesa Klubu/ należy przesłać
do 20.05.2017r  na adres poczty elektronicznej Klubu, e-mail: klub@karate-nowysacz.pl.

- Oryginał KARTY ZGŁOSZENIA oraz zgod ę Rodziców i Lekarza (dot. kumite) proszę dostarczyć
Organizatorowi  w  dniu  przyjazdu  na  zawody,  przy  weryfikacji  ZGŁOSZE Ń.
Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, w zależności od zgłoszeń, dlatego proszę o dokładne podanie
wagi zawodników.                                                                                          

Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.   Losowanie odbędzie się 23.05.2017r. 

Zawodnicy nie posiadający zgody Rodziców, lekarza (dot. kumite),  lub bez właściwej do kategorii
wagi, nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Turnieju.

Nie ma  opłaty startowej za udział zawodników w Turnieju.
Wyżywienie uczestników zawodów we własnym zakresie.

W obiekcie MOSiR będzie „Punkt gastronomiczny” czynny od godz. 11:00.
Możliwość wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania na posiłek tel. 602 294 097.



VI.  Program zawodów:

9:00 – 9:30  przyjazd zawodników zaproszonych Klubów – weryfikacja ZGŁOSZEŃ  (zgoda lekarza, 
oświadczenie Rodziców, kontrola wagi zawodników).

9:30 - Zebranie Komitetu Organizacyjnego i Sędziów 

10.00   -  eliminacje i finały KATA-indywidualne, eliminacje KATA-dru żynowe  

13:00  –   Otwarcie zawodów

13:30 – 14:00  finały KATA- drużynowego

14.00 – 16.00   eliminacje KUMITE  

16:00 – 17:00   półfinały i  finały KUMITE

17:30 – wręczanie wyróżnień najlepszym zawodnikom Turnieju

VII. Postanowienia końcowe.

Ubezpieczenie:  Zgodnie  z  nową  ustawą  o  sporcie,  macierzyste  Kluby  zgłaszające  zawodników  są
odpowiedzialne  za  ubezpieczenie  NNW  swoich  zawodników.  Organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności  za uszczerbki  na zdrowiu poniesione podczas zawodów. Organizator  nie ponosi
odpowiedzialności  za  rzeczy  zagubione  podczas  zawodów.  Za  zachowanie  zawodników  oraz
wyrządzone  przez  nich  szkody  odpowiada  Klub  i  Rodzic/Opiekun,  który  zgłasza  zawodnika  do
udziału w Turnieju. 

Sędzią głównym zawodów będzie Shihan Andrzej Krawontka 5 dan.

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

Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w czasie zebrania organizacyjnego.

Sędziowie  powinni  posiadać  wymagany  regulaminem  strój  sędziowski:  biała  koszula  z  krótkim
rękawem, gładkie jasnopopielate spodnie bez mankietów, granatowy krawat, granatowe lub czarne
skarpety bez wzorów, ewentualnie jednorzędowa granatowa marynarka.

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

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają wyróżnienia (puchary, medale i dyplomy).

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Turnieju.

Komitet Organizacyjny.

Organizatorzy Turnieju życzą sukcesów sportowych

oraz miłego pobytu w Nowym Sączu.


