
MISTRZOSTWA POLSKI

KYOKUSHIN
JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

Maków Mazowiecki 16 listopada 2019 r

I. ORGANIZATOR

•   MIĘDZYSZKOLNY KLUB KYOKUSHIN KARATE

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

•  Miasto Maków Mazowiecki

III. HOTEL ORGANIZACYJNY

•  Hotel AVANGARDA 

ul. Królowej Bony 3, 06-230 Różan

+48 29 752 50 34

www.hotelavangarda.pl

IV. PATRONAT MEDIALNY

•   Tygodnik Makowski

•   MakówOneline.pl

•   Radio OKO

V. TERMIN I MIEJSCE

•  16 listopada 2019 r.

•  Powiatowa Hala Sportowa  przy LO im. Marii Curie Skłodowskiej 

    w Makowie Maz, ul.Kopernika 2.

hotel organizacyjny:

Sensei Marian Zając, Sensei Artur Prusiński 

organizator: współorganizator: patronat:

BURMISTRZ 
MAKOWA MAZOWIECKIEGO

STAROSTA POWIATU 
MAKÓW MAZOWIECKI

patronat medialny:

POLSKI ZWIĄZEK KARATE

Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate 
MIĘDZYSZKOLNY KLUB KYOKUSHIN KARATE
ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału 
w MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODZIEŻOWCÓW KYOKUSHIN



VI.  PROGRAM ZAWODÓW

15 listopada 2019
15:00 - 20:00  przyjazd ekip + wery�kacja + badania lekarskie (Hotel AVANGARDA w Różanie) 
19:30 - 20:30  narada sędziów
20.30                Losowanie nastąpi o godzinie 20.30 na podstawie wcześniejszych zgłoszeń.              
21:00           Sayonara dla sędziów, trenerów i zaproszonych gości (Hotel AVANGARDA w Różanie)

16 listopada 2019
8:00 - 9:00 przyjazd ekip + wery�kacja + badania lekarskie Powiatowa Hala Sportowa  
przy LO im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Maz, ul. Kopernika 2. 
9:00 - 9:30       odprawa sędziów (hala sportowa)
10:00                 o�cjalne otwarcie przez Burmistrza miasta i rozpoczęcie zawodów 
                          (eliminacje kata i kumite na trzech matach)
13:30 - 15:30  obiad (hala sportowa)
17:00                dekoracja zawodników

VII. REGULAMIN ZAWODÓW

•   Zawody będą odbywać się według przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate w następujących 
konkurencjach młodzieżowców. wiek 18 – 21 lat, urodzeni 1998 do 16 listopada 2001
(ukończone 18 lat w dniu zawodów).

•   Kumite mężczyzn

•   Kumite kobiet

•   Kata mężczyzn

•   Kata kobiet

O starcie w danej konkurencji decyduje rok urodzenia.
Ochraniacze:

•   Kobiety - ochraniacze na biust, białe ochraniacze goleń – stopa

•   Mężczyźni - suspensoria, białe ochraniacze goleń-stopa
Czas walki:

•   Młodzieżowcy - 2 min. (do pół�nałów), 3 min. (pół�nał, �nał), dogrywka 2 min 

•   Konkurencja kumite zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach wagowych PZK 
(bez technik : hiza geri jodan, mae geri jodan, yoko geri jodan, kaiten geri, kakto otoshi, ushiro mawashi geri jodan):

•   Mężczyźni : 65kg, -70kg, -75kg, -80 kg,+80kg.

•   Kobiety : -55 kg, - 60 kg, - 65 kg , + 65 kg.

Każdy klub zobowiązany do wystawienia sędziego – sędziowie powinni posiadać kompletny strój sędziowski (strój 
zgodny z wymogami PZK)

•   W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników w każdej kategorii

•   Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach:

•   tura I - obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,

•   tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.

 

KATEGORIA
 
I TURA 

 
II TURA 

SENIORZY/SENIORKI 

PINIAN SONO YON
PINIAN SONO GO

YANTSU
TSUKI NO KATA

SAIHA

GARYU
SUSHI-HO

KANKU DAI
GEKISAI SHO

SEIENCHIN
GEKISAI DAI

TENSHO



3. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Klasy�kacja drużynowa będzie prowadzona na podstawie punktacji indywidualnych. W kategoriach kata i kumite 
wszystkich zawodników zajmujących miejsca od 1-3 .
I miejsce – 5pkt. II miejsce – 3 pkt. III miejsce – 1 pkt
Uwaga: w przypadku zgłoszenia do danej kategorii mniej niż 4 zawodników, kategoria zostanie połączona 
lub odwołana.

4.  ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Organizacyjny – Hotel AVANGARDA 
ul. Królowej Bony 3, 06-230 Różan (20 km od Hali Sportowej około 20 minut jazdy)
+48 29 752 50 34
www.hotelavangarda.pl
 120 miejsc
(wery�kacja 1 termin, zebranie, saynara)
Termin rezerwacji do 2 listopada na hasło MKKK Karate 10% zniżki od poniższych cen.

Noclegi w budynku głównym:
•  Pokój jednoosobowy 140 zł/ pokój (140 zł/ osobę)
•  Pokój dwuosobowy 180 zł/ pokój (90 zł/osobę)
•  Pokój studio - trzyosobowy 220 zł/ pokój (73,30 zł/osobę) w pokoju są dwie sypialnie – jedna z dwoma pojedynczymi 
łóżkami i jedna z podwójnym łóżkiem, więc jest możliwość przenocowania w tym pokoju 4 osób – wtedy cena wynosi 
280 zł/ pokój (70 zł/ osobę)

 Noclegi w budynku zewnętrznym :
•  Pokój jednoosobowy 120 zł/ pokój (120 zł/ osobę)
•  Pokój dwuosobowy 160 zł / pokój (80 zł/ osobę)
•  Pokój trzyosobowy 200 zł/ pokój ( 66,70 zł/ osobę)
•  Pokój pięcioosobowy 300 zł/ pokój (60 zł/ osobę)

W pokojach trzy- i pięcioosobowych jest możliwość wstawienia dostawki w cenie 60 zł/ osobę.
W cenę noclegu wliczone jest śniadanie oraz korzystanie z groty solnej i siłowni.

Gospoda Pazibroda (30 miejsc)
CHRZANOWO 2
06-200 MAKÓW MAZ.
telefon: 29 71 42 736
telefon kom: 512 030 800
e-mail: pokoje@gospoda-pazibroda.pl

5. ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZAWODACH:
• Opłatę za noclegi kluby dokonują indywidualnie bezpośrednio w miejscu zakwaterowania
• Opłata startowa dla zawodników (w tym obiad podczas zawodów) - 60,00 zł
• Dodatkowy obiad w trakcie zawodów dla osób towarzyszących - 25 zł 
(po wcześniejszm zgłoszeniu do 12 listopada  marianostroleka@wp.pl)
• Sayonara dla zgłoszonych sędziów jest bezpłatna 
(po wcześniejszm zgłoszeniu do 12 listopada  marianostroleka@wp.pl)
• Sayonara dla osób towarzyszących - 60 zł 
(po wcześniejszm zgłoszeniu do 12 listopada  marianostroleka@wp.pl)

Opłata startowa, opłata za dodatkową Sayonarę i dodatkowe obiady podczas zawodów wyąłącznie przelewem 
do dnia 12 listopada na konto klubu (dowód wpłaty należy przedstawić podczas rejestracji):

Miedzyszkolny Klub Kyokushin Karate
07-410 Ostrołeka ul. 11 listopada 9
NIP 758-232-47-20
SBR BANK Spółdzielczy Bank Rozwoju Oddział Ostrołęka
62 8769 0002 0710 4415 2000 0030



6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestniczenia w zawodach jest terminowe zgłoszenie oraz dokonanie opłaty startowej za udział 
w Mistrzostwach Polski.

W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników z klubów mających aktualną 
licencję PZK.

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
•  minimum 4 kyu (młodzieżowców)
• wiek 18-21 lat (urodzeni 1998 do 16 listopada 2001- ukończone 18 lat w dniu zawodów).
• aktualną kartę zdrowia sportowca
• licencję zawodnika PZK
• dowód osobisty
• wniesioną opłatę startową 
• białe ochraniacze wymagane wg. poszczególnych kategorii 
• czyste, białe karate-gi

7. ZGŁOSZENIE, BADANIA LEKARSKIE, LOSOWANIE

1. Rejestracji zawodników i sędziów należy dokonać poprzez system KARATESTAT do 12.11.2019 r.
(wtorek) do godz. 24.00 . Listy zawodników będą dostępne na stronie rejestracji On – Line.
2. Wery�kacja zawodników odbędzie się 15 listopada (piątek) br. w godz. 15.00 – 20.00 w hotelu organizacyjnym 
AVANGARDA w Różanie.
3. Losowanie nastąpi o godzinie 20.30 na podstawie wcześniejszych zgłoszeń.

16 listopada (sobota, w dniu zawodów) 8:00 - 9:00 przyjazd ekip + wery�kacja + badania lekarskie Powiatowa Hala 
Sportowa  przy LO im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Maz, ul. Kopernika 2.

Link do strony rejestracyjnej
http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html

procedura rejestracyjna jest szybka i prosta (jednorazowa )
zawody obsługuje system KARATESTAT należy :
1. zalogować klub do sytemu podając dane i hasło,
na stronie rejestracyjnej po zalogowaniu pojawią się wtyczki z poszczególnymi opisami i wówczas należy:
2. wpisać zawodników do systemu(dane i zawodnicy pozostają i można ich aktywować przy kolejnych
turniejach)
3. Zgłosić zawodników do poszczególnych kategorii wiekowych danego turnieju( tylko zaznaczyć w kratce)
4. Aktywować zapisanych zawodników w systemie (zgodnie ze zgłoszeniem zaznaczyć kratkę) w danym
turnieju.(to automatycznie wygeneruje wszystkie dane na identy�katorach zgłoszeniowych )
5. wydrukować wszystkie wygenerowane identy�katory zgłoszeniowe poszczególnych
zawodników z kodem kreskowym (rozdać zawodnikom przed wery�kacją)- TRENER I ZAWODNIK SPRAWDZA, 
CZY SIĘ WSZYSTKO ZGADZA I CZY PRAWIDŁOWO ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO KATEGORII STARTU.
6. rejestracja jednego zawodnika z wery�kacją aktualnej wagi trwa ok. 10s.(skanujemy kod kreskowy i to
wszystko)System automatycznie sam przesuwa zawodników , którzy nie mieszczą się w podanych
wcześniej wagach.
To wszystko powoduje , że nasze losowanie całego turnieju trwa ok 15 min.
Co najważniejsze system jest tak przygotowany ,że może obsługiwać go każdy kto potra� posługiwać się
komputerem (czyli obecnie wszyscy)

W razie problemów proszę dzwonić tel. 600 299 773 Marian Zając, e-mail:marianostroleka@wp.pl 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sędzią Głównym zawodów będzie shihan Andrzej Drewniak 9 Dan.
Komisję wery�kcyjną oraz Sędziego Technicznego wyznaczy Polski Związek Karate.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenie od NNW.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
Udział wszystkich zawodników w karate-gi podczas ceremonii otwarcia do dekoracji jest obowiązkowa 
(bez obuwia i dresu).

Należy przestrzegać terminu zgłoszeń.
Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w czasie odprawy sędziów. Organizator nie odpowiada 
za rzeczy zagubione w czasie trwania turnieju.
Protesty należy składać u Sędziego Głównego po wpłacie wadium 100,00 PLN (u organizatora) w przypadku odrzucenia 
protestu wpłata nie podlega zwrotowi.

9. KONTAKT
sensei Marian Zając, tel. 600 299 773,  e-mail: marianostroleka@wp.pl 
sensei Artur Prusiński tel. 503 145 328,  e-mail: arturp1@onet.pl

Organizator Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców
życzy miłego pobytu w Makowie Mazowieckim i Różanie.
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ZGODA ZAWODNIKA

Wyrażam zgodę na udział w Mistrzostwach Polski Kyokushin w dniu 16.11.2019 r. w Makowie Mazowieckim w konkurencji Kumite 

(walki) i kata*.

•  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw Polski i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

•  Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu ewentualnych odnie- sionych urazów lub kontuzji 

w trakcie turnieju.

•  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Mistrzostwach Polski.

•  Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek, stworzony w związku z udziałem w Mistrzostwach Polski był wykorzystywany w dowolnej 

formie i dowolny sposób, między innymi, do celów promocyj- nych, reklamowych i rezygnuję z wszelkich związanych z tym 

wynagrodzeń.

• Administratorem Państwa danych na czas udziału w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców jest Miedzyszkolny Klub Kyokushin 

Karate, 07-410 Ostrołeka ul. 11 listopada 9

Po zakończeniu Mistrzostw dane związane z udziałem w Mistrzostwach Polski nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim 

poza komunikatem końcowym Mistrzostw Polski.

....................................................................................................

Czytelny podpis

(*podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w 

zawodach)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

•  Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju Karate oraz opiekunów wyrażających zgodę na ich udział 

jest Miedzyszkolny Klub Kyokushin Karate, 07-410 Ostrołeka ul. 11 listopada 9.

•  Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: ----

•  Dane osobowe Pani/Pana/ osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju Karate oraz opiekunów wyrażających zgodę na ich udział przetwarza-

ne będą w celu organizacji oraz udziału w Turnieju.

•  Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju oraz opiekunów wyrażających zgodę na ich udział 

będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

•  Pani/Pana/osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju oraz opiekunów wyrażających zgodę na ich udział dane osobowe przechowywane 

będą przez okres 2 lat.

•  Posiada Pani/Pan/osoby zgłoszone do uczestniczenia w Turnieju oraz opiekunowie osób wyrażają- cych zgodę na udział w turnieju prawo do 

żądania od administratora dostępu do danych osobo- wych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwy 

wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

•  Ma Pani/Pan/osoby zgłoszone do uczestniczenia w Turnieju oraz opiekunowie wyrażający zgodę na ich udział prawo do wniesienie skargi do 

organu nadzorczego.Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw Polski i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
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•  Administratorem Państwa danych na czas udziału w Mistrzostwach Polski jest Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate  z siedzibą w Ostrołęce przy 

ul. 11 Listopada 9.

Po zakończeniu Mistrzostw dane związane z udziałem w Mistrzostwach Polski nie będą udostępnia- ne żadnym osobom trzecim poza komunika-

tem końcowym Mistrzostw Polski.

....................................................................................................
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