
 
 

VIII Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży 

 im. Tomka „Krajana” Krajewskiego  

w Rawie Mazowieckiej 2019r. 

 

 

 

 

1. Organizator: 

Rawski Klub Karate Kyokushinkai 

 

2. Termin i miejsce: 

14 kwietnia 2019 r. 

Hala Milenium  

ul. Kazimierza Wielkiego 28 

w Rawie Mazowieckiej 

 

3. Konkurencje: 

Kumite (light contact - ograniczona formuła),   

 

4. Zapisy i opłata startowa: 

• Zgłoszenia przesyłamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

11.04.2019r.  na adres e-mail: 

       karaterawa@gmail.com  

• Opłata startowa – 20 zł ☺. 

 

mailto:karaterawa@gmail.com


 

 

5. Wymagane dokumenty: 

• Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (brak zgody rodziców skutkuje 

skreślenie z listy zawodników) 

• Aktualne badania lekarskie (potwierdza opiekun zgłoszonego Klubu) 

 

6. Zasady rozgrywania konkurencji: 

 

• Formuła: walki turniejowe będą odbywały się w formule light contact , w 

której zawodnicy muszą wykazać się umiejętnością walki technicznej z 

ograniczoną siłą uderzeń. 

• Dozwolone techniki:  

a) techniki nożne: 

   - mawashi-gerii chudan, jodan 

   - mae-gerii chudan 

   - yoko-gerii chudan 

   - ura-mawashi chudan,jodan 

Młodzik i Junior  

   - mawashi – gerii gedan (low- kick) 

   - hiza – geri chudan 

b) techniki ręczne: 

   - wszystkie uderzenia seiken  na tułów 

 

• Strój zawodników:  Karate-Gi, ochraniacz tułowia, kask ( zapewnia 

organizator) ochraniacz stopy i golenia, rękawice (własne).. 

• Czas walki: Jedna runda półtorej minuty (w przypadku braku 

rozstrzygnięcia -jedna minuta dogrywki) 

• Kryteria zwycięstwa: 

 

✓ czyste trafienia na strefę chudan, jodan (głowę przeciwnika) - dwa 

czyste trafienia (ippon) skutkują wygraną , 

✓ aktywność zawodników w czasie walki 

Zachowania zabronione 

✓ unikanie walki, ucieczki z pola walki, stosowanie niedozwolonych 

technik, niekontrolowane, zbyt mocne ataki; trzecie upomnienie 

skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

UWAGA 

✓ W przypadku wyjątkowo niebezpiecznych ataków, sędzia może 

ogłosić natychmiastową dyskwalifikację. Dyskwalifikacja 

oznacza wygraną przeciwnika. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kategorie wagowe i wiekowe: 

 

Junior 16 – 17 lat (2002 – 2003) 
Czas walki 2 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 2 min. dogrywki) 
 

• Kumite chłopców w kategoriach wagowych -60, -70, +70 kg  

• Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -60, +60 kg 

 

Młodzik 14 -15 lat (2004- 2005): 
Czas walki 1,5 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 1 min. dogrywki) 

• Kumite chłopców w kategoriach wagowych:-50,-55, -60, +60kg 

• Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -50, -55, -60, +60 kg 

 

Kadet 12- 13 lat (2006 - 2007): 
Czas walki 1,5 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 1 min. dogrywki) 

• Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -46, -55, -60, +60 kg 

• Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -46, -55, -60, +60 kg 

Dzieci 10-11 lat (2008 - 2009): 
Czas walki 1,5 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 1 min. dogrywki) 

• Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -33, -39, +39, +43 kg 

• Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -33, -39, +39, +43 kg 

Dzieci 8 - 9 lat (2010- 2011): 
Czas walki 1,5 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 1 min. dogrywki) 

• Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -30, +30, +33 kg 

• Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -30, +30, +33 kg 

Dzieci 6 -7lat (2012- 2013): 
Czas walki 1 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 1 min. dogrywki) 

• Kumite chłopców kategoriach wagowych: -25, +25 kg 

• Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -25, +25 kg 

 

8. Inne zasady udziału: 

 

Każda drużyna obowiązkowo musi w swoim składzie posiadać sędziego. 

Składy sędziowskie zostaną wybrane w dniu zawodów. Zawody będą się 

odbywały na dwóch matach. 

 

9. W przypadku niedostatecznej ilości zawodników w poszczególnych 

kategoriach mogą one zostać połączone. Organizator zastrzega sobie 

również prawo do modyfikacji kategorii wagowych !!!. W związku z tym na 

zgłoszeniach bardzo prosimy o podanie dokładnej wagi zawodnika. a nie tylko 

kategorii.  

 

 

 



10. W przypadku niejasności lub wątpliwości co do wagi zawodnika, sędzia 

główny/maty dokonuje ważenia przed lub po walce, gdy okaże się, że waga 

zawodnika została błędnie podana co skutkowałoby rozstawieniem 

zawodnika w innej kategorii wagowej następuje natychmiastowa 

dyskwalifikacją bez możliwości dalszych startów i bez możliwości 

odwołania od decyzji sędziego głównego. 

 

 

 

 

Wstępny plan zawodów: 

 

  9 : 00  - 10:00 - weryfikacja zawodników (sprawdzenie obecności,  zgody 

rodziców, badania lekarskie, zapoznanie z regulaminem) 

10 : 00  -  rozpoczęcie walk turniejowych / kumie light contact 

12 : 30  -  przerwa, wydawanie obiadów 

13 : 00  -  pokaz walk w formule MMA i K1 

13 : 30  -  finały 

16 : 00  - dekoracje 

17 : 00  -  przewidywana godzina zakończenia turnieju 

 

 

 

 

 


