
 

 

 

MEMORIAŁ „CICHOCIEMNYCH” 

SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ 

Turniej Karate Kyokushin 

1. Organizator 

Wojnicki Klub Sportowy „Kyokushin” Karate 
2. Współorganizator 

Tarnowski Klub Sportowy „Kyokushin” Karate 

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu 

3. Patronat 

Muzeum Wojska Polskiego 

Starosta Powiatu Tarnowskiego 

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz 

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. 

4. Czas i miejsce 

Termin zawodów – 15.02.2020 

Hala Sportowa przy ZSLiT w Wojniczu k. Tarnowa 

ul. Rolnicza 6, 32-830 Wojnicz 

5. Kategorie 

Dzieci młodsze 2011-2010 

Kobiety – (-25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg) 

Mężczyźni – (-30 kg, -35 kg, -45 kg, +45kg) 

Dzieci 2009-2008 

Kobiety – (-30 kg, -35 kg, -45 kg, +45kg) 

Mężczyźni – (-35 kg, -40 kg, -50 kg, +50 kg) 

Młodzik 2007-2006 

Kobiety – (-45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg) 

Mężczyźni – (-45 kg, -50 kg, -60 kg, +60kg) 

Kadet 2005-2004 

Kobiety (-50 kg, -60 kg, +60kg) 

Mężczyźni (-55 kg, -65 kg, +65 kg) 

Junior 2003-2002  

Kobiety (-55 kg, -65 kg, +65 kg) 

Mężczyźni (-70 kg, -80 kg, +80 kg) 

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia/zmiany kategorii wagowej, biorąc pod uwagę ilość 

zgłoszonych zawodników. 



 

 

6. Zgłoszenia i uczestnictwo 

 Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest opłacenie opłaty wpisowej. 

 Turniej jest otwarty na wszystkie organizacje Karate Kyokushin. 

 Zawodnicy powinni posiadać czyste Gi bez oznaczeń z innych turniejów. 

 W turnieju mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w kategorii. 

 Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania sportowo lekarskie oraz dokument potwierdzający 

tożsamość. 

 Wszyscy zawodnicy powinni mieć ubezpieczenie w zakresie NWW przez macierzyste kluby. 

 Zawodnicy muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Zawodników, sędziów oraz trenerów należy zgłosić przez formularz Excel i nadesłać go w terminie 

do niedzieli 9.02.2020 r. na adres e-mail: kyokushinwojnicz@gmail.com 

 Zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą przyjmowane. 

7. Zasady przeprowadzenia zawodów 

 Turniej zostanie przeprowadzony wg. przepisów Europejskiej Organizacji Karate. 

 Obowiązujące ochraniacze to: 

- białe bawełniane ochraniacze goleń-stopa, 

- białe bawełniane rękawice, 

- suspensoria dla mężczyzn zakładane pod spodnie, 

- ochraniacz na głowę oraz na tułów (zapewnia organizator) 

 Nie obowiązują walki o 3 miejsce. 

 Każdy zgłoszony sędzia powinien wziąć udział w szkoleniu sędziowskim w dniu zawodów. 

 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator. 

 Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego. 

8. Koszty 

Opłata za jednego zawodnika wynosi 50 zł płatne przelewem do dnia 14 lutego 2020 na konto nr.: 

BNP Paribas 88 1750 0012 0000 0000 3837 7248 

Wojnicki Klub Sportowy „Kyokushin” Karate 

Wielka Wieś 340 

32 – 830 Wojnicz 

9. Osoby kontaktowe 

Wojciech Hajduk kom.: 694 200 484 

Krystian Bajan kom.: 502 626 095 

e-mail: kyokushinwojnicz@gmail.com 

10. Nagrody 

 Za miejsca od I-III zawodnicy otrzymają statuetki, medale oraz dyplomy. 

 Dla wyróżnionego „Najlepszego Zawodnika” oraz „Najlepszej Zawodniczki” przewidziane są nagrody 

rzeczowe. 

 Każdy zawodnik otrzyma zestaw upominków. 

Wszyscy zawodnicy, sędziowie oraz zgłoszeni trenerzy otrzymają lunch w dniu zawodów. 

 



 

 

11. Zakwaterowanie 

Rekomendowane hotele:  

- Hotel „Tarnovia”, ul. Kościuszki 10, Tarnów (11 km od Hali Sportowej) 

- Hotel „Dunajec”, ul. Krakowska 85, Zgłobice (6 km od Hali Sportowej) 

- Hotel „Kardamon”, ul. Zbylitowskich 157, Zbylitowska Góra (9 km od Hali Sportowej) 

Osoby przyjeżdżające w piątek proszone są o kontakt telefoniczny w sprawie weryfikacji.  

Po weryfikacji Organizator zaprasza na kolację powitalną. 

Dla wszystkich zainteresowanym Organizator zapewnia darmowy transport z lotniska/dworca do hotelu 

oraz z hotelu na halę sportową. (po wcześniejszym zgłoszeniu tego Organizatorowi) 

12. Orientacyjny plan zawodów 

14 lutego 2020 (piątek) 

18.00 – 20.00 Weryfikacja zawodników oraz kontrola medyczna na Hali Sportowej ZSLiT w Wojniczu 

15 lutego 2020 (sobota) 

8.30 - 9.30 Weryfikacja zawodników oraz kontrola medyczna na Hali Sportowej ZSLiT w Wojniczu 

9.30 Narada sędziów 

10.30 Oficjalne otwarcie turnieju 

11.00 – 13.30 Walki eliminacyjne 

13.30 – 14.00 Przerwa obiadowa oraz pokaz 

14.00 – 15.30 Półfinały i finały 

16.00 Dekoracja i zakończenie turnieju 

20.00 Sayonara Party  

 

Komitet Organizacyjny życzy udanych zawodów oraz miłego pobytu na Ziemi 

Wojnickiej 

 


