
R E G U L A M I N 

Ogólnopolski Turniej Karate  - 24.03.2018r. Krosno

I. Organizator: 
Klub Sportowy BUDO

ul. Krakowska 124, 38-400 Krosno
KRS: 0000373210  NIP: 6842612586  REGON: 180646930

www.budo.org.pl     e-mail: budo@budo.rg.pl    tel. 607 361 911 
B.G.Ż. O. Krosno 92 2030 0045 1110 0000 0231 9950 

II. Współorganizator: 

1. Urząd Miasta Krosna
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Krosno

III. Termin i miejsce:
24.03.2018r. (sobota) Hala Sportowa Krosno ul. Legionów 6

IV. Kategorie: KATA – ZGODNIE Z WYMOGAMI EKO – SYSTEM PUCHAROWY
sędziowanie na chorągiewki (I tura wszyscy jedno kata - do 8-ek)

Kategoria Rocznik I tura (do 8-ek) - jedno
ustalone przez sędziów z:

II tura (od 8-ek)
 - do wyboru:

Dzieci  początkujące
do 10.2 KYU

2007 – 2012 Taikyoku Sono Ichi, lub 
Ido-Geiko Sono Ichi
(OPIS W UWAGACH)

Taikyoku Sono Ichi, lub 
Ido-Geiko Sono Ni
(OPIS W UWAGACH)

Dzieci
dziewczęta i chłopcy
6-7 lat

2011– 2012 Taikyoku sono ichi, Taikyoku sono ni, 

Dzieci
dziewczęta i chłopcy
8-9 lat

2009 – 2010 Taikyoku sono ichi, Taikyoku sono ni,
Taikyoku sono san, 

Dzieci
dziewczęta i chłopcy
10-11 lat

2007 – 2008 Taikyoku sono ni, 
Taikioku sono san

Taikyoku sono san, 
Pinian sono ichi,

Młodzik, Młodziczki
12-13 lat

2005 – 2006 Taikioku sono san, 
Pinan sono ichi

Pinian sono ni, Pinan sono san,
Pinan sono yon,

Kadet, Kadetki
14-15 lat

2003-2004 Taikioku sono san, Pinan sono
ichi, Pinian sono ni

Pinan sono ni, Pinan sono san,
Pinan sono yon,
Tsuki no kata,  

Junior, Juniorki
16 – do 18 lat

2000 – 2002
do 18 lat 

Pinian Sono Ni, Pinian sono 
san, Pinian sono yon

Pinian sono go, Tsuki no kata, 
Geksai dai, Geksai Sho, 
Yantsu, Saiha



V. Kategorie: KUMITE

Kategoria Rocznik Przepisy Czas walki/
dogrywka 

Ochraniacze

Dzieci  młodsze
dziewczęta i chłopcy

2009 – 2010 Lekki kontakt
bez low kick

1 / 1 min. Kask, hogo, piąstkówki, 
goleń/stopa, suspensoria

Dzieci, dziewczęta i 
chłopcy 10-11 lat

2007 – 2008 Lekki kontakt
bez low kick

1 / 1 min. Kask, hogo, piąstkówki, 
goleń/stopa, suspensoria

Młodzik, Młodziczki
12-13 lat

2005 – 2006 Semi contact
z low kick

1,5 / 1 min. Kask, hogo, piąstkówki, 
goleń/stopa, suspensoria

Kadet,/Junior 
młodszy PZK
14-15 lat

2003 - 2004 Semi contact
z low kick

1,5 / 1 min. Kask, hogo, piąstkówki, 
goleń/stopa, suspensoria

Junior, Juniorki
16 – do 18 lat

2000 – 2002 Semi contact
z low kick

1,5 / 1 min. Kask, piąstkówki, 
goleń/stopa, suspensoria

Planowane 2 kategorie wagowe w rocznikach – lżejsza / cięższa
(przykładowe kategorie poniżej, kategorie zostaną ustalone po zgłoszeniu zawodników)

2009-2010   Dzieci młodsze, chłopcy                (do 35kg, + 35kg)  
2009-2010 Dzieci młodsze, dziewczęta          (do 30kg, + 30kg)  
2007-2008   Dzieci, chłopcy                                 (do 40kg, + 40kg)  
2007-2008   Dzieci, dziewczęta                          (do 35kg, + 35kg)  
2005-2006 Młodzicy                                            (do 50kg, + 50kg)  
2005-2006 Młodziczki                                        (do 45kg, + 45kg)  
2003-2004 Kadeci/Junior mł. PZK               (do 55kg, + 55kg)  
2003-2004 Kadetki Juniorki mł. PZK           (do 50kg, + 50kg)  
2001-2002 Juniorzy                                             (do 65kg, + 65kg)  
2001-2002 Juniorki                                             (do 55kg, + 55kg)  

Organizator zastrzega możliwość zmiany kategorii wagowych w tym łączenie kategorii 

UWAGA: Prosimy o dokładne podawanie wagi zawodnika.

Zawodnicy muszą posiadać ochraniacze  według wykazu – własne (bawełniane lub inne miękkie):
na ręce, stopa – goleń i suspensoria, w przypadku juniorek ochraniacze na piersi  z rozłącznymi
miseczkami. Kaski ochronne oraz ochraniacze na korpus (hogo) zabezpieczy organizator.

VI. Warunki uczestnictwa: 
 Organizator  nie  zapewnia  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków,

zawodnik powinien posiadać ubezpieczenie indywidualne lub w ramach klubu.
 W zawodach  mogą  wziąć  udział  ekipy  składające  się  z  dowolnej  liczby  zawodników

w danej kategorii.
 W  turnieju  mogą  brać  udział  reprezentacje  klubów  Karate  różnych  organizacji,

zaproszone przez Organizatora. 
 Zawodnicy muszą posiadać: 

- ważny dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty), 
- aktualne badania lekarskie (zawodnicy w kumite)
- czyste karategi, 
- zgodę na udział w zawodach zawodnicy pełnoletni lub zgodę rodziców/opiekunów 
- opłaconą opłatę startową.

 Zgłoszenie ekip musi odbyć się w wyznaczonym terminie.



VII. Zasady przeprowadzenia zawodów:
 Turniej  rozegrany  zostanie  na  2  matach  w  konkurencjach  dziewcząt  i  chłopców

w poszczególnych kategoriach wiekowych - kata oraz dodatkowo wagowych - kumite.
 Sędzią głównym zawodów będzie sensei Adam Dziki.
 Sędzią technicznym zawodów będzie sensei Roman Jemioło. 
 Wszystkie kluby zobowiązane są do wystawienia co najmniej jednego sędziego.
 Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
 Sędziowie powinni posiadać kompletny strój sędziowski. (granatowa koszula, biała lub żółta

muszka, czarne spodnie, gwizdek)
 Organizator nie przewiduje prowadzenia punktacji drużynowej
 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny 

VIII. Regulamin Kumite:
Dzieci, dziewczęta i chłopcy – Lekki kontakt (w ochraniaczach, bez technik na gedan)

 Czas trwania walki – 1 min., (dogrywka 1 min), po której musi nastąpić rozstrzygnięcie
 Walki o III miejsce nie będą rozgrywane.

Młodzicy – Semi kontakt (w ochraniaczach, techniki na wszystkie strefy)
 Czas trwania walki – 1,5 min. (dogrywka 1 min), po której musi nastąpić rozstrzygnięcie
 Walki o III miejsce nie będą rozgrywane.

Kadeci/Junior mł. PZK – Semi kontakt (w ochraniaczach, techniki na wszystkie strefy)
 Czas trwania walki – 1,5 min. (dogrywka 1 min), po której musi nastąpić rozstrzygnięcie
 Walki o III miejsce nie będą rozgrywane.

Juniorzy – Semi kontakt (bez hogo, techniki na wszystkie strefy z wyłączeniem technik 
obrotowych i opadających nha jodan)

 Czas trwania walki – 1,5 min. (dogrywka 1 min), po której musi nastąpić rozstrzygnięcie
 Walki o III miejsce nie będą rozgrywane.

 Dopuszczalne są techniki kontaktowe na:
◦ korpus  (chudan) -  tsuki chudan, shita tsuki, seiken mawashi tsuki, hiza geri chudan, 

mae geri chudan, mawashi geri chudan, ushiro geri chudan, yoko geri chudan
◦ głowę (jodan) - z kontrolowaną siłą -  mawashi geri jodan, uchi geri jodan.

 Nie wolno stosować technik nożnych:
◦ na strefę gedan (za wyjątkiem młodzików i kadetów)
◦ opadających typu: oroshi, mawashi kaiten geri,
◦ na strefę jodan: hiza geri, yoko geri jodan, mae geri jodan, ushiro mawashi geri jodan.       

 Nie wolno stosować technik ręcznych:
◦ skierowanych na głowę przeciwnika

 W przypadku trawienia techniką  nożną w głowę przeciwnika  (mawashi/ uchi geri) na kask z 
lekkim kontaktem przyznawane jest waza-ari. Nie ma przyznawania ippon na strefę jodan.

 Chwilowa niezdolność do walki trwająca od 1 do 3 sek  na strefę inną niż jodan powoduje    
przyznanie przeciwnikowi pół punktu (waza-ari). Otrzymanie drugiego waza-ari 
automatycznie kończy walkę. 

 Niezdolność do walki trwająca powyżej 3 sek. (w semi kontakt) powoduje przyznanie ippon.
 
IX. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia dokonuje kierownik ośrodka na wniosek zawodnika (rodzica)
Rejestracja w systemie elektronicznym pod adresem http://www.zawody.pozk.org.pl
Losowanie odbędzie się dnia  22 marca (czwartek) 2018r. o godz. 22.00
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę!!!
Wszelkich informacji dotyczących Turnieju można uzyskać u sensei Krzysztofa Jakubowicza pod
numerem telefonu: 607 361 911. 



X. Nagrody: 
Za zajęcie miejsc medalowych (1 do 3) zawodnicy i zawodniczki otrzymają pamiątkowe puchary,
oraz dyplomy. 
W kategorii   kata dzieci   i  dzieci  młodszych miejsca 4 do 8 zostaną nagrodzone medalami
i dyplomami.

XI. Koszty: 
Koszty organizacyjne turnieju pokrywa Organizator. Opłata startowa za jednego zawodnika wynosi
30 zł (płatne w dniu przyjazdu na zawody w kasie). Dla klubów zostanie wystawiony rachunek na
wpłaconą kwotę. Pozostałe koszty (przejazd) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W opłatę
startową wliczony jest posiłek dla zawodnika. Sędziom zapewniamy obiad. 

XII. Postanowienia końcowe: 
 Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego.
 Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie przysługują wyłącznie Organizatorowi.

XIII. Orientacyjny program Turnieju:
 9:00 – 9:40 - przyjazd ekip, weryfikacja zawodników 
 9:30 - 9.55 - narada sędziów 
 10:00 – 12:00 - eliminacje i finały Kata
 12:00 - 14:00 – eliminacje Kumite
 14:00 – 14:30 - obiad
 14:30 – 14:45 - oficjalne otwarcie Turnieju
 14:45 – 15:00 - blok pokazowy
 15:00 – 17:00 - c.d. walk turniejowych
 17:00 – 17:30  - dekoracja zawodników, oficjalne zakończenie turnieju.

XIV. Uwagi

Ido-Geiko Sono Ichi
Zejście do zenkutsu dachi z gedan barai, trzy kroki do przodu z oi tsuki (san kiai), mawate z gedan 
barai, trzy kroki z oi tsuki (san kiai), mawate z gedan barai

Ido-Geiko Sono Ni
Zejście do zenkutsu dachi z gedan barai i gyaku tsuki, trzy kroki do przodu z gyaku tsuki (san kiai), 
mawate z gedan barai i gyaku tsuki, trzy kroki z gyaku tsuki (san kiai), mawate z gedan barai

W  imieniu  Komitetu  Organizacyjnego  Turnieju  Karate  Kyokushin  życzymy

wszystkim uczestnikom wspaniałych sukcesów i miłego pobytu w Krośnie. 

                                                                                                                     Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego

                                                                                                                    Krzysztof Jakubowicz


