
Puchar  Wielkopolski Karate  
KYOKUSHIN/SHINKYOKUSHIN 

 Turek 18 maja  2019 r. 

 

 

R E G U L A M I N 

Część A 

I.Organizator:  Klub Sporto w i Sztuk Walk w Turku-OZK Poznan  

II.   Współorganizator:   UM Turek  OSiR Turek,  Powiat Turecki. 
 
III. Termin i miejsce: 18.05.2019 r. Hala Sportowa w Turek ulica Parkowa 2 
 
IV. Uczestnictwo, zgłoszenia: 
W zawodach mogą wziąc  udział kluby, kto re wcześ niej zgłośzą śwo j akceś za poś rednictwem poczty 
elektronicznej na adreś e-mail: klubturek@wp.pl  dnia 15.05.2019.  Lośowanie śtarto w odbędzie śię 
16.05.2019 godz. 9.00…+ zamo wienie obiado w. 

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

8.30 -   9.30 Przyjazd ucześtniko w, weryfikacja, śprawy 
organizacyjne, narada śędziowśka ( 9.45) 

10.00 
    10.30 

-   10:30 
-  14.00 

Uroczyśte otwarcie (wychodzą wśzyścy zawodnicy) 
Eliminacje  

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



 
VII. Przyznane zostaną tytuły: indywidualne i druz ynowe ( suma medali łącznie w kata i kumite)  
VIII. Warunki uczestnictwa: W zawodach mogą wziąc  udział ekipy śkładające śię z dowolnej liczby 
zawodniko w w danej konkurencji. 

Do śtartu dopuśzczeni będą zawodnicy z klubo w pośiadający: 
➢ dokument toz śamoś ci i potwierdzający przynalez noś c  klubową lub licencję EKO Paśzport 

inne dokumenty  – dotyczy zawodniko w śpoza federacji z pod znaku Kyokuśhin.  
➢ aktualne badania lekarśkie (w budo paśach, Eko paśzportach , karcie zdrowia śportowca). 
➢ śprawdzenie badan  lekarśkich i waz enie przed turniejem śą obowiązkowe dla wśzyśtkich . 
➢ ochraniacze ośobiśte ( tylko bawełniane białe) wymagane wg pośzczego lnych kategorii 

kumite, 
➢ wypełnioną kartę śtartową, zgodę prawnych opiekuno w ośo b niepełnoletnich, 
➢ czyśte, białe karate-gi,   
➢ śpełniający dodatkowe wymogi konkurencji, 
➢ po terminie zgłośzenia nie będą uznane jak i ro wniez  nie zgodnoś ci w podanych wagach i 

drukach !!! 
➢ w konkurencji kumie posiadanie odpowiedniego   kyu  ( w gestii instruktora)  

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

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

➢ Zawodnik moz e śtartowac  tylko w jednej konkurencji  kumite i kata. W razie niedośtatecznej 
iloś ci zawodniko w w danej konkurencji bądz  kategorii dana konkurencja lub kategoria moz e 
śię nie odbyc  lub moz e byc  połączona z inną za zgodą śędziego gło wnego 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 Gło wnym zawodo w będzie śenśei Bogdan Jankowśki 3 dan. 
➢ W śprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Gło wny i Organizator.  
➢ Składy śędziowśkie zośtaną powołane przez Sędziego Gło wnego w dniu zawodo w. 
➢ 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)  

➢ Zawodnicy za miejsca 1-3 otrzymają dyplomy, medale lub puchary  

➢ 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 chłopco w 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 – chłopco w : -33kg, +33kg dziewcząt: -33kg, +33kg Czaś walki 1,5 minuty, 
dogrywka 1minut i 
werdykt  

11–12 lat – chłopco w:  -37kg, -43kg, +43kg  dziewcząt: -40kg, +40kg Czaś walki 1,5 minuty, 
dogrywka 1minuta i 
werdykt  

13–14 lat – chłopco w:  -45kg, -55kg, +55kg  dziewcząt: -50kg, +50kg Czaś walki 1,5 minuty, 
dogrywka 1minuta i 
werdykt  

15–16 lat– chłopco w:  -55kg, -65kg, +65kg dziewcząt: -55kg, +55kg Czaś walki 2 minuty, 



dogrywka 1minuta i 
werdykt  

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

dogrywka 2 minuty i werdykt  

Wymagania dodatkowe: 

• o śtarcie w danej kategorii decyduje rocznik zawodnika, 
• pośiadanie ochraniaczy ośobiśtych: napięśtniki elaśtyczne, ochraniacze golen /śtopa - 

bawełniane, śuśpenśoria, kobiety - ochraniacz pierśi typy miśeczki. Ochraniacze na nogi i pięś ci 
tylko białe i bawełniane . 

• w zgłoszeniu prosimy o podanie aktualnej wagi zawodników.         

Opis konkurencji: 

• 7-8,  9-10 , 11-12, 13-14 lat walczyc  będą w  ochraniaczach ośobiśtych, kaśkach z kratką  .                         
( ochraniacze śtopa golen  śuśpenśoria, hogo) 

• Zawodnicy w kategorii  15-16 i 17-18  lat walczyc  będą w ochraniaczach ośobiśtych i kaśkach 
bez kratki.  ( ochraniacze śtopa golen  śuśpenśoria, ochraniacze pierśi bez Hogo ) 

• Organizator zapewnia kaśki z kratką  oraz ochraniacze tułowia.  Dopuśzczalne jeśt pośiadanie 
całego kompletu ochraniaczy po o wcześnym zatwierdzeniu  przez śędziego  gło wnego. 

• moz liwoś c  śtośowania  technik jak w śyśtemie knockdown bez kopnięc  frontalnych jodan: hiza-
geri, yoko-geri, uśhiro-geri, mae-geri itp. Nie ma mawashi gedan w kategoriach 7-8 i 9 -10 lat.  

Wszystkie techniki musza być stosowane z kontrolowaną siła i bez przeniesienia za os 
ciała, zakaz kaiten geri, tobi mawashi jodan we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Przepisy PZK i PFKS  
 
 
 
 
 

 

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 

 

 
sensei Dariusz Jasiakiewicz 4 dan  BC- WKO/ PFKS 

 
 

 
 
 

                                                                               Lista zgłoszeniowa 

Puchar Wielkopolski Karate OZK Poznań 
Turek 18 maja  2019r.  

 
NAZWA KLUBU:……………………………………………………………………………………………………… 
 
MIEJSCOWOŚĆ:………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
SĘDZIOWIE posiadają kompletny strój sędziowski :………………………………………………… 
 
ŁĄCZNA ILOŚĆ OBIADÓW (dla zawodników i sędziów)  …………………………………………szt 
 
 
ZAWODNICY WG KONKURENCJI: 

Lp. Nazwisko i Imię 
Waga aktualna 
(dotyczy kumite) 

Kumite  

(wpiśac  
przedział 
wiekowy) 

kategoria 

wagowa np. do 

8,10,12 lat itd.   

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

              

 

 

Przed zawodami będzie śprawdzana waga i data urodzenia oraz badania lekarśkie, KYU  w 

Budo paśie, EKO Paśzporcie, karcie zdrowia śportowca.               

 

 

 

 

Kata 

Lp. Nazwisko i Imię 
 kategoria  np. do 8 PK lub  10 

lub 10 PK do 14 itd.  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   



14   

15   

16   

 Przed zawodami będzie śprawdzana  data urodzenia oraz badania lekarśkie, KYU  w Budo 

paśie, EKO Paśzporcie, karcie zdrowia śportowca.               

 

 

 


