
V Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin
Gwarek Cup

o Puchar Burmistrza LIBIĄŻA

Organizatorzy:
Chrzanowski Klub Karate i Dalekowschodnich Sztuk Walki
Zawody organizowane przy pomocy finansowej Urzędu Gminy Libiąż.

Termin i miejsce
05-12-2020r. (sobota)
Hala Sportowa w Libiążu ul. Górnicza 3

Zgłoszenia
Do dnia 28-11-2020r.(sobota) prosimy o zgłoszenia zawodników w 
załączonym formularzu na:
- adres e-mail:chkk1@interia.pl
- tel. 519057069

Proszę o podanie kyu oraz wagi zawodnika do 1kg

Uczestnictwo:
 Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:

 Turniej organizowany jest dla młodzieży poniżej15 roku życia
 Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania 

karate. Brak takich badań uniemożliwia wystąpienie w zawodach 
 Dokument tożsamości stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia) 
 Czyste białe karategi 
 Komplet obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązujących dla danej kategorii. 

Białe ochraniacze na goleń i stopę, suspensorium (mężczyźni), ochraniacz na biust 
(kobiety),  piąstkówki.

 Pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w turnieju wg 
załączonego wzoru. Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z 
turnieju. 

 Obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawarte przez macierzysty klub.

Program zawodów:
7:30-8:30 rejestracja zawodników na hali sportowej
8:30-9:00 weryfikacja list, narada sędziów
9:00         rozpoczęcie zawodów
14:00-15:00 zakończenie zawodów ( w zależności od ilości zawodników- zawody      
będą rozgrywane na 2 lub 3 matach.)



KATEGORIE KATA

 Kata chłopców ( kata według tabeli )
 Kata dziewcząt ( kata według tabeli )

KATEGORIA I TURA II TURA
Junior Młodszy/ 
Juniorki Młodsze
14-15lat (2005-2006)

Pinian Sono Ich Pinian Sono Ni 
Pinian Sono San 
Pinian Sono Yon 
Sokugi Sono San 
Tsuki No Kata

Młodzik/
Młodziczka
12-13 lat (2007-2008)

Takyoku sono san  Pinian Sono Ni 
Pinian Sono San 
Pinian Sono Yon 
Sokugi Sono San 
Tsuki No Kata

Kadet/
Kadetka
10-11 lat (2009-2010)

Taikyoku Sono ni Taikyoku sono san

Kadet młodszy
Kadetka młodsza
8-9 lat (2011-2012)

Taikyoku Sono ich Taikyoku sono ni

Dzieci:
Chłopcy
Dziewczynki
7 lat i młodsze (2013 i 
młodsze)

I Tura- dowolne kata

Przepisy kata
Kata rozgrywane będą w dwóch turach:

      I tura – zawodnik wykonuje kata podane przez sędziego prowadzącego (spośród 
podanych w tabeli dla tej tury)

      II tura – zawodnik wykonuje kata wybrane przez siebie (spośród podanych w tabeli
dla tej tury)

Klasyfikacja końcowa na podstawie wyników z II tury. W przypadku remisu będą 
brane pod uwagę punkty z I tury.

KATEGORIE KUMITE
Kategoria Rocznik Kategoria wagowa Czas walki

Juniorki młodsze
14-15lat

2005-2006 -40kg, -45kg, -50kg, +50kg 2min 
(dogrywka 
1,5min)



Juniorzy młodsi
14-15lat

2005-2006 -40kg, -45kg, -50kg, -50kg, 
+55kg

2min 
(dogrywka 
1,5min)

Młodziczki 
12-13 lat

2007-2008 -40kg, -45kg, -50kg, +50kg 1,5 min 
(dogrywka: 1 
min)

Młodzicy 
12-13 lat

2007-2008 -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, 
+55kg

1,5 min 
(dogrywka: 1 
min)

Kadetki 
10-11 lat

2009-2010 - 30,- 35,- 40,+45kg 1,5 min 
(dogrywka: 1 
min)

Kadeci 
10 -11 lat

2009-2010 - 30,-35,- 40,-45,+45kg 1,5 min 
(dogrywka: 1 
min)

Kadetki młodsze 
8-9 lat

2011-2011 - 25, - 30, +30kg 1,5 min 
(dogrywka: 1 
min)

Kadeci młodsi 
8-9 lat

2011-2012 - 25, -30, -35, +35kg 1,5 min 
(dogrywka: 1 
min)

Dziewczęta 
6-7 lat

2013-2014 open 1 min (30s 
dogrywka)

Chłopcy 
6-7 lat

2013-2014 -25,-30,+30 1 min 
(dogrywka: 
30s)

O  przydziale  do  konkurencji  decyduje  rok  urodzenia  oraz  waga
podana w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli w dniu weryfikacji waga
zawodnika  nie  będzie  zgodna  z  zgłoszeniem  nie  zostanie  on
dopuszczony do walki. 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE SEMI KONTAKT DLA
OSÓB W WIEKU PONIŻEJ 15 LAT:
Turniej  rozegrany  będzie  indywidualnie  systemem  pucharowym.  Walki  we  wszystkich
kategoriach  odbywać  się  będą  w  systemie  SEMI  KONTAKTU  WG  PRZEPISÓW  IKO
(International Karate Organization). Jeżeli w kategorii będzie mniej niż trzech zawodników
decyzją  Sędziego  Głównego  kategoria  może  zostać  połączona  z  inną  kategorią.  Dla
bezpieczeństwa zawodników organizator wprowadza użycie kasków i pancerzy na tułów dla
wszystkich kategorii. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na naradzie sędziów. 

   Obowiązkiem zawodnika jest   stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1 
minuty w komplecie ochraniaczy.

   Organizator nie zapewnia   obowiązkowych   ochraniaczy osobistych.  
 ochraniacze goleń-stopa (białe), piąstkówki,
 suspensoria - chłopcy (założone pod kimono),



 Ochraniacz tułowia- Hogo oraz kask na głowę (klub macierzysty).

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i 
Organizator.    

  Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu 
zawodów. Każdy kierownik ośrodka/instruktor proszony jest do 
sędziowania zawodów. Mile widziana większa liczba sędziów. 

 Organizator zastrzega  sobie prawo do dokonania zmian  w regulaminie w
sprawach organizacyjnych.

 W przypadku braku minimum 4 zawodników w danej kategorii decyzją 
Sędziego Głównego może nastąpić połączenie lub odwołanie tej kategorii.

 Opłata startowa wynosi 50 zł ( w cenie obiad). Płatna w dniu zawodów lub na 
konto Klubu. Chrzanowski klub Karate PKO.BP  52 1020 2384 0000 9102 
0053 4958. Potwierdzenie wpłaty przy weryfikacji. 

UWAGA
Ze względu na pandemię koronawirusa  w trakcie trwania zawodów będą 
obowiązywały poniższe zasady bezpieczeństwa:
1. Przed wejściem na obiekt oraz weryfikacji należy poddać się dezynfekcji dłoni oraz 

pomiarowi temperatury,
2. Na terenie obiektu oraz w trakcie weryfikacji  uczestnicy muszą mieć obowiązkowo 

zakryte usta i nos (maseczka, komin, przyłbica),
3. Na terenie obiektu oraz w trakcie  weryfikacji należy zachować dystans społeczny,
4. Klub macierzysty zawodnika musi zapewnić startującemu ochraniacz typu hogo, 

oraz kask,
5. Na terenie obiektu przebywać mogą zgłoszeni zawodnicy, sędziowie, trenerzy, 

sekundanci, obsługa techniczna, obsługa medyczna.
6. W przypadku nasilenia sytuacji epidemiologicznej zawody mogą być odwołane.

Osu !!

ORGANIZATOR
Shihan Zbigniew Zieliński
Chrzanowski Klub Karate



………………………………………………………………………………………………………………
Imię/Imiona  i Nazwisko Rodzica-ów/*  Opiekuna prawnego

……………………………………………………………………………………………………………….
/adres, tel./
OŚWIADCZENIE RODZICA –ów/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam/my* zgodę na start mojego/naszego* niepełnoletniego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwisko i imię)

urodz. w  dniu ……………………………………………………………………………. w zawodach 
sportowych:

V Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin „Gwarek Cup” o Puchar 
Burmistrza LIBIĄŻA  05.12.2020

1. Oświadczam/my*, że moje/nasze* dziecko nie choruje na koronawirusa, nie miało na
przestrzeni ostatnich czternastu dni świadomej styczności z osobami zakażonymi 
koronawirusem oraz nie jest objęte kwarantanną z powodu koronawirusa.

2. Oświadczam/my*, że w dniu turnieju moje/nasze* dziecko będzie legitymować się 
aktualnymi badaniami lekarskimi, zezwalającymi na udział w/w turnieju oraz będzie 
posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy obowiązkowych.

3. Oświadczam/my*, że moje/nasze* dziecko posiada indywidualne ubezpieczenie 
NNW i nie będę rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez 
moje/nasze* dziecko ewentualnych urazów lub kontuzji w czasie zawodów.

4. Wyrażam/my * zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub 
operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji 
lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

5. Wyrażam/my* zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego/naszego* dziecka 
w zakresie potrzebnym do przygotowania oraz przeprowadzenia turnieju.

6. Wyrażam/my* zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku 
mojego/naszego* dziecka do celów związanych z przeprowadzeniem i promocją 
turnieju.

7. Administratorem danych osobowych zawodników, na czas przygotowania i udziału w 
turnieju, jest Małopolski Okręgowy Związek Karate. Po zakończeniu turnieju dane 
osobowe nie będą przetwarzane i nie będą udostępniane osobom trzecim poza 
komunikatem końcowym zawodów.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………… …………………………………………………………………………..
        Miejscowość, data                                     Czytelne podpisy Rodziców/Opiekunów 
prawnych




