
 

 
 

 
 



 

ZAPROSZENIE 
 

Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate mamy 
zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w: 

 
XX Mistrzostwach Polski Kyokushin Kumite Open i Kata Seniorów 

oraz 
Mistrzostwach Polski Kyokushin Juniorów Młodszych 

 
www.mpkyokushin2019.pl 

 
 

REGULAMIN 
 

Organizator 
Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA ul. 26 Kwietnia 15/26, 71-126 Szczecin 
Sensei Radosław Ambroziak tel.: 888 560 717 
 

II. Współorganizatorzy 
Miasto Szczecin, Żegluga Szczecińska 
 

III. Patronaty honorowe: 
Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz 

 

IV. Termin i miejsce 
12 października 2019 (sobota) 
Hala Sportowa Szczecińskiego Domu Sportu ul. Wąska 16, Szczecin 
 

V. Kategorie i punktacja drużynowa 

 
1. Mistrzostwa Polski Open Seniorów Kyokushin 
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate w następujących 

kategoriach: 
· Kumite mężczyzn open 

· Kumite kobiet open 
· Kumite mężczyzn „oldboy” +35 lat: -85 kg, +85 kg 

(w przypadku nie zgłoszenia się do którejś z kategorii minimum 4 zawodników, decyzją 
Sędziego Głównego może zostać rozegrana jedna, otwarta kategoria) 

 
· Kata mężczyzn 

· Kata kobiet 
 
Kumite mężczyzn, kobiet i „oldboy” zostaną rozegrane indywidualnie systemem pucharowym. 

Kata mężczyzn i kobiet zostaną rozegrane w dwóch turach: 

· I tura - kata obowiązkowe wybrane przez sędziów spośród: 

Pinian sono yon , Pinian sono go, Tsuki - no kata , Yantsu , Saifa 
· II tura - kata dowolne wybrane przez zawodników spośród; 

Garyu, Sushi - ho, Seipai, Kanku - dai, Geksai - sho, Seienchin, Geksai - dai 
Punktacja drużynowa łącznie dla kobiet i mężczyzn zostanie policzona w następujący sposób: 

I miejsce 5pkt, II miejsce 3pkt, III miejsce 1pkt. 

www.mpkyokushin2019.pl


 
 

2. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Kyokushin 14 – 15 lat 

(roczniki 2004–2005) 
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate w następujących 

kategoriach: 
· Kumite semi kontakt dziewcząt: -50 kg, -55 kg, +55 kg, 

· Kumite semi kontakt chłopców: -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg, 

· Kata indywidualne dziewcząt 

· Kata indywidualne chłopców 

 
Kumite zostaną rozegrane indywidualnie systemem pucharowym. 

Kata zostaną rozegrane w dwóch turach: 

· I tura - kata obowiązkowe wybrane przez sędziów spośród: Taikyoku sono san, Pinan sono 

ich, Pinian sono ni, 
· II tura - kata dowolne wybrane przez zawodników spośród: 

Pinian Sono San, Pinian Sono Yon, Sokugi sono ni, Sokugi sono san, Tsuki No 
 
 

VI. Zgłoszenia, rezerwacja hotelu i wyżywienia. Płatności 
1. Sędziowie, zawodnicy i osoby towarzyszące zakwaterowani zostaną w hotelu VULCAN przy 
ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6A, 71-643 Szczecin. Hotel ten będzie pełnił 
rolę Hotelu Głównego Mistrzostw, w którym odbędzie się weryfikacja, losowanie, zebranie 
sędziów, sayonara. www.hotel-vulcan.pl 
2. Rezerwacji miejsc hotelowych i wyżywienia w promocyjnych cenach należy dokonać poprzez 

pobranie, wypełnienie, podpisanie  i przesłanie na adres karate.szczecin.2019@hotel-vulcan.pl 
formularza rezerwacji znajdującego się na stronie www.mpkyokushin2019.pl  
do dnia 30 września 2019r. (poniedziałek) do godz. 24.00. Po tym terminie organizator nie 

gwarantuje zarezerwowania miejsca w hotelu głównym mistrzostw.  
3. W cenie zakwaterowania wliczona jest kolacja i śniadanie. 
4. W razie pytań dotyczących rezerwacji i zakwaterowania, prosimy o kontakt z działem 
rezerwacji Hotelu Vulcan tel.: +48 667 700 841 
5. Rejestracji zawodników do udziału w mistrzostwach należy dokonywać  
w nieprzekraczalnym terminie do 06.10.2019 wyłącznie poprzez niżej podane linki 
rejestracyjne: 
 
XX Mistrzostwa Polski Kyokushin Karate Kumite Open Seniorów i Kata 
 
Mistrzostwa Polski Kyokushin Karate Juniorów Młodszych 
 
Po dokonaniu rejestracji zawodników zostanie wygenerowane i przesłana drogą 
elektroniczną na adres klubu faktura proforma za opłatę startową (60 zł za zawodnika), 

którą należy opłacić w terminie do  06 października 2019. Jeżeli do tej daty wpłata nie 

zostanie dokonana, rejestracja zawodnika zostanie anulowana. 
Nr konta: 52 1020 4795 0000 9002 0172 0051 

W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt e-mail: 

biuro@husaria.org.pl 
 
6. Dostępnych w hotelu jest prawie 280 miejsc hotelowych w cenach z kolacją i śniadaniem. 

Koszt zakwaterowanie w hotelu wynosi odpowiednio: 
- zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym z kolacją i śniadaniem: 164,50 PLN za osobę 
- zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym z kolacja i śniadaniem: 249 PLN 
 

http://www.hotel-vulcan.pl/
mailto:karate.szczecin.2019@hotel-vulcan.pl
http://www.mpkyokushin2019.pl/
https://www.kihapp.com/tournaments/5435-xx-mistrzostwa-polski-kyokushin-karate-kumite-open-i-kata-senioro
https://www.kihapp.com/tournaments/5436-mistrzostwa-polski-kyokushin-karate-juniorow-mlodszych
mailto:biuro@husaria.org.pl


 
Po przesłaniu formularza do hotelu na adres karate.szczecin.2019@hotel-vulcan.pl i dokonaniu 

rezerwacji,  hotel wygeneruje i prześle na adres klubu fakturę proforma, którą należy opłacić w 

terminie do 3 dni od momentu wystawienia. Jeżeli do 3 dni od daty wygenerowania faktury 

proforma hotel nie odnotuje wpłaty, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. 

 
7. Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 11.10.2019 w godz. 15.00 – 19.00 w Hotelu 

Vulcan, ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6A, 71-643 Szczecin. 
Nie stawienie się zawodnika do weryfikacji do godziny 19.00 spowoduje jego 

bezwzględną dyskwalifikację, bez względu na przyczynę niestawiennictwa. 

 
8. Otwarte dla wszystkich losowanie nastąpi w dniu 11.10.2019 w godz.20:00-20.30 w hotelu 

VULCAN. 
 
9. Saynonara odbędzie się w dniu 11.10.2019 w godz. 21.00-23.00 bezpłatnie wyłącznie dla 
sędziów, którzy zarejestrują się w systemie do dnia 06.10.2019 (przycisk register referee  
w systemie rejestrującym zawodników, który znajduje się po lewej stronie panelu) 
Wstęp na sayonarę odbywać się będzie na podstawie wydawanych przy weryfikacji biletów. 
 
10. Zgłoszenie zawodnika do startu w mistrzostwach jest jednoznaczne z obciążeniem klubu 
zgłaszającego opłatą startową, bez względu na fakt, czy dany zawodnik pojawi się na 
weryfikacji. 
 
11. Zgłoszenia po terminie wskazanym w pkt. VI ppkt 5 nie będą przyjmowane. 
 
12. Wszyscy uczestnicy mistrzostw, w tym zawodnicy, sędziowie i trenerzy zobowiązani są do 
noszenia wydanych przy weryfikacji identyfikatorów, które stanowią podstawę do wejścia na 
halę w dniu mistrzostw oraz wyżywienia. Ochrona mistrzostw zobowiązana jest do nie 
wpuszczenia na halę osoby nie posiadającej w/w identyfikatora.  
 

VII. Warunki uczestnictwa 
1. W turnieju mogą wziąć udział reprezentacje klubów członkowskich PZK składające się  
z dowolnej liczby zawodników, posiadających licencję zawodniczą PZK. 

2. Do weryfikacji wymagane będą: 

- Zaświadczenie od lekarza sportowego (nie starsze niż 6 miesięcy, chyba że lekarz określi 

inną datę ważności orzeczenia) 
- Dokument tożsamości 

- Licencja zawodnika PZK – wymagana w procesie rejestracji w systemie 
- Wymagany jest stopień minimum 3 kyu dla seniorów 

- uregulowane należności finansowe, w tym opłata startowa 
- Juniorzy Młodsi po dostarczeniu „Zgody Rodzica/Opiekuna” – druk w załączniku poniżej 
- Seniorzy i Oldboy po dostarczeniu „Deklaracji Zawodnika” – druk w załączniku poniżej 
- Czyste białe karate-gi 

· Ochraniacze zgodne z przepisami: 
seniorzy - suspensoria, 
seniorki - ochraniacze na piersi i białe ochraniacze goleń - stopa 

juniorzy młodsi - piąstkówki, białe ochraniacze goleń - stopa, suspensoria. 

juniorki młodsze - piąstkówki, białe ochraniacze goleń - stopa, 

Kaski i hogo zapewnia organizator. 
 

VIII. Kalkulacja kosztów 
60 zł – opłata startowa 

40 zł – obiad w restauracji hotelu Vulcan podczas zawodów (dla zawodników i sędziów obiad 

jest bezpłatny) 

mailto:karate.szczecin.2019@hotel-vulcan.pl


 
100 zł – udział w SAYONARA w piątek (11.10.2019r.) o godz. 21.00 w restauracji hotelu Vulcan 

w Szczecinie ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6a. (Wyłącznie dla sędziów 

zgłoszonych w systemie do dnia 06.10.2019. Sayonara na koszt organizatora) 
 

IX. Ramowy program zawodów 
 
11.10.2019r. - piątek (Hotel Vulcan w Szczecinie, ul. Franciszka Ksawerego 

Druckiego-Lubeckiego 6a) 
od 14.00 - zakwaterowanie w Hotelu Vulcan 

15:00 - 19:00 – Weryfikacja zawodników 

19:00 – 20:00 – Narada sędziów 
20:00 – 20:30 – Losowanie 
21:00 – 23:00 – SAYONARA 
 
 

12.10.2019r. - sobota (Hala Sportowa Szczecińskiego Domu Sportu ul. Wąska 16, 
Szczecin) 

9:00 - 10:30 – Kata Seniorów i Juniorów Młodszych (3 maty) 
10:30 – 17:30 – Kumite Juniorów Mł., „oldboy”, seniorek i seniorów (3 maty) 
17:30 – 18:00 – Dekoracja i zakończenie Mistrzostw Polski 

Dokładny program Mistrzostw dostępny na stronie mpkyokushin2019.pl 

 
X. Postanowienia końcowe 

1. Sędzią Głównym zawodów będzie shihan Andrzej Drewniak 
2. Sędzia techniczny i przewodniczący komisji weryfikacyjnej zostanią wyznaczeni 
przez Polski Związek Karate. 
3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW. 
4. Wstęp na zawody jest bezpłatny. 
5. Protesty należy składać do sędziego głównego. 
6. Opłata startowa jest opłatą obowiązkową. 
7. Organizator nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 
w szatni lub zgubione podczas mistrzostw. 
8. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 
9. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu turnieju. 
 
 
 
 

Komitet Organizacyjny 
 

życzy wszystkim uczestnikom miłego pobytu w Szczecinie. 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Sensei Radosław Ambroziak 
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Data .....................................  

  

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) ZAWODNIKA NIELETNIEGO  

  

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki *  

  

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

(imię i nazwisko oraz data urodzenia)  

  

w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w dniu 12.10.2019 r. w Szczecinie 

 w konkurencji Kumite (walki) semi-contact* i kata*.  

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

2. Oświadczam, że mój syn / córka* jest ubezpieczony w zakresie NNW w swoim macierzystym klubie. 

3. Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu ewentualnych 

odniesionych przez moje dziecko urazów lub kontuzji w trakcie turnieju.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w 

Mistrzostwach Polski.  

5. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka, stworzony w związku z udziałem  w Mistrzostwach 

Polski Juniorów Młodszych był wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, 

do celów promocyjnych, reklamowych i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń.  

6. Administratorem Państwa danych na czas udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych jest 

Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA, ul. 26 Kwietnia 15/26, 71-126 Szczecin 

7. Po zakończeniu Mistrzostw dane związane z udziałem w Mistrzostwach Polski nie będą udostępniane 

żadnym osobom trzecim poza komunikatem końcowym Mistrzostw Polski.  

 

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

Czytelny podpis rodzica (opiekuna)  

  

(*podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne 

dla celów związanych z udziałem w zawodach) 

 

 

 



 
 

 

 

Miejscowość i data ................................................................  

  

Deklaracja zawodnika  

  

  

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

 (imię i nazwisko oraz data urodzenia zawodnika)  

  

W związku z moim udziałem w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz „oldboy” w dniu 12.10.2019 r. w 

Szczecinie w konkurencji ………………………………………………………..  

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

przestrzegania.  

2. Oświadczam, że jestem ubezpieczony w zakresie NNW w swoim macierzystym klubie.  

3. Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu ewentualnych 

odniesionych przeze mnie urazów lub kontuzji w trakcie turnieju.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z moim udziałem w 

Mistrzostwach Polski.  

5. Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek, stworzony w związku z udziałem  w Mistrzostwach Polski 

Seniorów oraz „oldboy” był wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, do 

celów promocyjnych, reklamowych i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń.  

6. Administratorem Państwa danych na czas udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz „oldboy”  

jest Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA, ul. 26 Kwietnia 15/26 71-126 Szczecin 

7. Po zakończeniu Mistrzostw dane związane z udziałem w Mistrzostwach Polski nie będą udostępniane 

żadnym osobom trzecim poza komunikatem końcowym Mistrzostw Polski.  

  

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

Czytelny podpis zawodnika  

  

(*podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne 

dla celów związanych z udziałem w zawodach) 

 


