
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Karate  
KYOKUSHIN/SHINKYOKUSHIN 

  
 

                              Malanów  23 marzec 2019 r. 

 

R E G U L A M I N 

Część A 

I.Organizator:  Klub Karate Malanów, Turek, Koło, Władysławów i inne  

II.   Współorganizator:  OZK Poznań , Gmina Malanów, OSiR Malanów 
 
III. Termin i miejsce: 23 .03.2019 r. Hala Sportowa w Malanowie ulica Parkowa 29  
 
IV. Uczestnictwo, zgłoszenia: 
W zawodach mogą wziąć udział kluby, które wcześniej zgłoszą swój akces za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail: do dnia 19.03.2019.  Losowanie startów odbędzie się 20.03.2019 godz. 
9.00… 

 
V. Opłata startowa: za jednego zawodnika wynosi–z obiadem, 40 zł wpłata w dniu zawodów, 
sędziowie obiad bezpłatnie.  ( startowe dotyczy wszystkich zgłoszonych bez względu na przyjazd)  
VI. Orientacyjny program na dzień  23.03.2019 
 

8.30 -   9.30 Przyjazd uczestników, weryfikacja, sprawy 
organizacyjne, narada sędziowska ( 9.45) 

10.00 
    10.30 

-   10:30 
-  14.00 

Uroczyste otwarcie (wychodzą wszyscy zawodnicy) 
Eliminacje  

14:00 -  15:00 Finały  
15:00 -  16.00 Dekoracja, zakończenie zawodów 

 
VII. Przyznane zostaną tytuły: indywidualne  
VIII. Warunki uczestnictwa: W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby 
zawodników w danej konkurencji. 

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy z klubów posiadający: 
➢ dokument tożsamości i potwierdzający przynależność klubową lub licencję EKO Paszport inne 

dokumenty  – dotyczy zawodników spoza federacji z pod znaku Kyokushin.  
➢ aktualne badania lekarskie (w budo pasach, Eko paszportach , karcie zdrowia sportowca). 
➢ sprawdzenie badań lekarskich i ważenie przed turniejem są obowiązkowe dla wszystkich . 
➢ ochraniacze osobiste ( tylko bawełniane) wymagane wg poszczególnych kategorii kumite, 
➢ wypełnioną kartę startową, zgodę prawnych opiekunów osób niepełnoletnich, 
➢ czyste, białe karate-gi,   
➢ spełniający dodatkowe wymogi konkurencji, 
➢ po terminie zgłoszenia nie będą uznane jak i również nie zgodności w podanych wagach i 

drukach !!! 
➢ w konkurencji kumie posiadanie min 9  kyu . 

 
 



 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

➢ Zgłoszenia prosimy dokonać według zamieszczonej tabeli na końcu regulaminu innych wzorów 
nie uwzględniamy . 

➢ Zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji  kumite i kata. W razie niedostatecznej 
ilości zawodników w danej konkurencji bądź kategorii dana konkurencja lub kategoria może się 
nie odbyć lub może być połączona z inną za zgodą sędziego głównego i organizatora. 

➢ Prosimy o podanie aktualnej wagi zawodników w celu sprawnej weryfikacji i 
zapewnienia bezpieczeństwa (możliwe korekty kategorii wagowych wg zgłoszeń).  Przy 
weryfikacji zawodnik, który podał niewłaściwą wagę będzie dyskwalifikowany.  

➢ Sędzią Głównym zawodów będzie sensei Bogdan Jankowski 3 dan. 
➢ W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.  
➢ Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 
➢ Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione. 
➢ Organizator nie ubezpiecza zawodników, jest to w gestii klubu macierzystego.  
➢ W Przypadku nie wystawienia sędziego przez Klub obowiązuje opłata organizacyjna w 

kwocie  200 zł, które zostanie podzielone na osoby sędziujące ( pracujące)  

➢ Zakaz umieszczania swoich reklam klubowych (banerów lub sponsorów) na hali i w 

okolicy  bez zgody organizatora  i po wniesieniu opłaty.  

 

Część B 

1. Kumite Juniorów – kategorie wiekowe i orientacyjne wagowe dla chłopców i dziewcząt:   decyduje 

rocznik  

      7-8 lat- chłopcy -25 kg i + 25 kg                       dziewczęta – 25 i +25 kg czas walki 1 minuta + 1                  
                                                                                                                                                minuta  dogrywki  

 9-10 lat – chłopców : -33kg, +33kg dziewcząt: -33kg, +33kg Czas walki 1,5 minuty, 
dogrywka 1minut 

11–12 lat – chłopców:  -37kg, -43kg, +43kg  dziewcząt: -40kg, +40kg Czas walki 1,5 minuty, 
dogrywka 1minuta 

13–14 lat – chłopców:  -45kg, -55kg, +55kg  dziewcząt: -50kg, +50kg Czas walki 1,5 minuty, 
dogrywka 1mi 

15–16 lat– chłopców:  -55kg, -65kg, +65kg dziewcząt: -55kg, +55kg Czas walki 2 minuty, 
dogrywka 1minuta 

17-18 lat -  chłopcy – 60kg -70 kg -80 kg  i open            dziewczęta – 60 i +60 kg  czas walki 2 minut i 

dogrywka 2 minuty 

Wymagania dodatkowe: 

• o starcie w danej kategorii decyduje rocznik zawodnika, 
• posiadanie ochraniaczy osobistych: napięstniki elastyczne, ochraniacze goleń/stopa elastyczne, 

suspensoria, kobiety - ochraniacz piersi typy miseczki. Ochraniacze na nogi i pięści tylko białe i 
bawełniane . 

• w zgłoszeniu prosimy o podanie aktualnej wagi zawodników.         

Opis konkurencji: 

• Zawodnicy w kategoriach wiekowych 7-8 w  ochraniaczach osobistych, kaskach z kratką  i 
ochraniaczach tułowia. .  

•  9-10 i 11-12 lat walczyć będą w  ochraniaczach osobistych, kaskach z kratką  . ( ochraniacze 
stopa goleń suspensoria, hogo) 

• Zawodnicy w kategoriach wiekowych 13-14 lat walczyć  będą w ochraniaczach osobistych 
i kaskach z kratką. ( ochraniacze stopa goleń suspensoria, hogo)  

• Zawodnicy w kategorii  15-16 i 17-18  lat walczyć będą w ochraniaczach osobistych i kaskach 
bez kratki. . ( ochraniacze stopa goleń suspensoria, ochraniacze piersi) 

• Organizator zapewnia kaski z kratką oraz ochraniacze tułowia.  Dopuszczalne jest posiadanie 



całego kompletu ochraniaczy po ówczesnym zatwierdzeniu  przez sędziego  głównego. 
• możliwość stosowania  technik jak w systemie knockdown bez kopnięć frontalnych jodan: hiza-

geri, yoko-geri, ushiro-geri, mae-geri itp. Nie ma mawashi gedan w kategoriach 7-8 i 9 -10 lat.  
Wszystkie techniki musza być stosowane z kontrolowaną siła.  

 

2. KONKURENCJE KATA: 

Kata – system punktowy  

Kata- podział na dziewczęta i chłopców oraz kategorie: 

• do lat 10 

• do lat 12 

• do lat 14 

• do lat 16 

• open 

• Pierwszy krok do lat 8 i 10 tylko białe i pomarańczowe pasy ( do 9.2 kyu włącznie, 

techniki jak zawsze). 

•  

OPIS  KONKURENCJI „Pierwszy Krok” 

 

z pozycji shizen-tai zejście do zenkutsu dachi + oi-gedan-barai 

wykonanie przejścia 3 kroków w zenkutsu-dzchi + oi-tsuku-chudan /ostatnie    uderzenie 

z KIAI / 

wykonanie mawate z gedan-barai 

wykonanie przejścia 3 kroków w zenkutsu-dachi z jodan-uke /ostatni blok z KIAI / 

wykonanie mawate z gedan-barai i przyjęcie pozycji shizen-tai. 

Konkurencja będzie oceniana systemem punktowym. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 o starcie w danej kategorii decyduje rocznik zawodnika. 

 zgoda rodziców zawodników niepełnoletnich na udział w turnieju. 

Opis Konkurencji:  

• wszystkie kategorie kata zostaną rozegrane systemem punktowym w dwóch rundach 

pokazowych.  

 

Pierwsza tura-eliminacyjna: Druga tura-finałowa: 

do lat 10 – Taikyoku I Taikyoku III 

do lat 12 – Pinian I Pinian II, III 

do lat 14 – Pinian II Pinian III, IV 

do lat 16 – Pinian III Pinian IV, V 

Open – Pinian V Geksai-dai, Geksai-sho, Saiha, Seienchin 

 

 
 
 

 


