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1. ORGANIZATOR 
 

Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite 
kontakt – Shihan Janusz Piórkowski 5 DAN, tel. 509 592 502, e-mail: piorkowskijanusz@op.pl 
 

Współorganizatorzy – Śląski Związek Karate, MOSiR Jastrzębie 

2. TERMIN I MIEJSCE 
 

24.11.2018r. (sobota), Hala MOSIR w Jastrzębiu-Zdroju, al. Jana Pawła II 6  

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

• uiszczona opłata startowa – 50 PLN (niezależnie od liczby konkurencji) 

• aktualne zaświadczenie lekarza sportowego dla zawodników kumite  

• legitymacja szkolna/dowód osobisty 

• pisemna zgoda rodziców (dla nieletnich), deklaracja zawodnika (dla pełnoletnich) 

• czyste, białe karate-gi  

• zalecane posiadanie ubezpieczenia NNW. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 

4. PROGRAM TURNIEJU 
  

7:30 – rejestracja i weryfikacja zawodników    
9:30 – narada sędziów 
10:00 – eliminacje kata 
11:30 – finały kata    
12:00 – eliminacje (repasaże) kumite   
13:00 – uroczyste otwarcie turnieju 
14:00 – dekoracja medalistów kata 
14:30 – ćwierćfinały / półfinały / finały kumite 
17:30 – dekoracja medalistów kumite, najlepszych drużyn i zawodników 
18:00 – zakończenie turnieju 

5. POSTANOWIENIA 
 

1. Na turniej zapraszamy wszystkie kluby kyokushin, bez względu na przynależność do organizacji. 
2. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 15.11.2018 na adres e-mail: mszyngiel@gmail.com 
3. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy spełnili  warunki uczestnictwa zawarte w pkt.3 
4. Główna weryfikacja zawodników (dla klubów ze Śląska) odbędzie się w piątek 23 listopada 2018 r. w godz. 17:00 

– 20:00 na hali MOSIR. Dla zawodników spoza Śląska, którzy nie będą mogli przyjechać na główną weryfikację, 

odbędzie się dodatkowa weryfikacja w dniu zawodów w godz. 7.30 – 9:30, jednak z zastrzeżeniem, że w 

przypadku niezgodności danych zawartych w zgłoszeniu dotyczących wagi lub daty urodzenia nie będzie 

możliwości zmiany kategorii (w takim przypadku nastąpi dyskwalifikacja zawodnika). 

5. Minimum dla kategorii kumite to 4 zawodników. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, to organizator zastrzega 
sobie prawo do odwołania kategorii bądź połączenia z inną.  

6. W przypadku dużej liczby zawodników w kategorii kumite lub dużej różnicy wag, organizator zastrzega sobie 
prawo do podziału tej kategorii na mniejsze liczbowo kategorie wagowe. 

7. Za miejsca I do III w kumite zawodnicy otrzymują medal i dyplom (w kumite są 2 trzecie miejsca). 
Za miejsca I do III w kata zawodnicy otrzymują medal i dyplom. Za miejsca IV i V otrzymują dyplom. 
 
 

mailto:mszyngiel@gmail.com
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6. KONKURENCJE, KATEGORIE 

 

KATA (do drugiej tury przechodzi 5 zawodników) 
Lp Kategoria Roczniki Tura I  (do wyboru) Tura II  (do wyboru) 
1 Dziewczęta do 7 lat 2011 i młodsze 

Kihon I  
Taikyoku I 
Taikyoku II 
Taikyoku III 
Pinian I 

Kihon I  
Taikyoku I 
Taikyoku II 
Taikyoku III 
Pinian I 

2 Chłopcy do 7 lat 2011 i młodsi 

3 Kadetki młodsze 8-9 lat (dziewczęta) 2009 – 2010 

4 Kadeci młodsi 8-9 lat (chłopcy) 2009 – 2010 

5 Kadetki 10-11 lat (Dziewczęta) 2007 – 2008 

6 Kadeci 10-11 lat (Chłopcy) 2007 – 2008 

7 Młodziczki 12-13 lat (dziewczęta) 2005 – 2006 

Pinian I 

Kihon II  
Pinian II 
Pinian III 
Pinian IV 

8 Młodzicy 12-13 lat (chłopcy) 2005 – 2006 

9 Juniorki młodsze  14-15 lat (dziewczęta) 2003 – 2004 
Pinian II 

Pinian III 
Pinian IV 
Pinian V 

10 Juniorzy młodsi 14-15 lat (chłopcy) 2003 – 2004 

11 Juniorki i Seniorki  16 lat i starsze (kobiety) 2002 i starsze 

Pinian III 
Pinian IV 
Pinian V 

Tsukino 
Saiha 
Gekisai Dai 
Gekisai Sho 
Yantsu 
Kanku 
Seienchin 
Garyu 

12 Juniorzy i Seniorzy  16 lat i starsi (mężczyźni) 2002 i starsi 

 

KADECI MŁODSI - light kontakt 
  Czas trwania walki: 1 minuta, dogrywka: 1 minuta 
 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask 

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe 
1 Kadetki młodsze 8-9 lat (dziewczęta) 2009 – 2010 otwarte 

2 Kadeci młodsi 8-9 lat (chłopcy) 2009 – 2010 - 30 kg 

+30 kg 
 

KUMITE - KADECI - semi kontakt  
  Czas trwania walki: 1 minuta, dogrywka: 1 minuta 

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask     zalecane: kolana 

1 Kadetki 10-11 lat (Dziewczęta) 2007 – 2008 - 40 kg 

+ 40 kg 

2 Kadeci 10-11 lat (Chłopcy) 2007 – 2008 - 40 kg 

+ 40 kg 
 

KUMITE - MŁODZICY - semi kontakt  
  Czas trwania walki: 1,5 minuty, dogrywka: 1 minuta 

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask    zalecane: kolana 

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe 
1 Młodziczki 12-13 lat (dziewczęta) 2005 – 2006 - 45 kg 

+ 45 kg 

2 Młodzicy 12-13 lat (chłopcy) 2005 – 2006 - 50 kg 

+ 50 kg 
 



 

4 | S t r o n a  
 

 

KUMITE - JUNIORZY MŁODSI - semi kontakt  
  Czas trwania walki: 2 minuty, dogrywka: 2 minuty 

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask    zalecane: kolana 

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe 
1 Juniorki młodsze  14-15 lat (dziewczęta) 2003 – 2004 - 50 kg 

+ 50 kg 

2 Juniorzy młodsi 14-15 lat (chłopcy) 2003 – 2004 - 60 kg 

+ 60 kg 
 

KUMITE - JUNIORZY - semi kontakt  
  Czas trwania walki: 2 minuty, dogrywka: 2 minuty 
 Junior w dniu zawodów nie może mieć ukończonych 18 lat 

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask    zalecane: kolana 

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe 
1 Juniorki  16-18 lat (nieskończone) (dziewczęta) 2000 - 2002 - 55 kg 

+ 55 kg 

2 Juniorzy  16-18 lat (nieskończone) (chłopcy) 2000 - 2002 - 65 kg 

- 75 kg 

+ 75 kg 
 

KUMITE - SENIORZY - full kontakt  
  Czas trwania walki: 2 minuty, dogrywka: 2 minuty 
 Senior w dniu zawodów musi mieć ukończone 18 lat 
 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (seniorzy); ochraniacz piersi, goleń+stopa (seniorki) 

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe 
1 Seniorki 18 lat (skończone) i starsze (kobiety) 2000 i starsze - 60 kg 

+ 60 kg 

2 Seniorzy 18 lat (skończone) i starsi (mężczyźni) 2000 i starsi - 70 kg 

- 80 kg 

+ 80 kg 

7. OCHRANIACZE 
 

Wymagane ochraniacze zostały opisane przy poszczególnych kategoriach. Organizator zapewnia ochraniacze typu 
HOGO i KASKI – pozostałe ochraniacze należy zapewnić we własnym zakresie.  
Zaleca się również stosowanie ochraniaczy kolan (miękkie) w kategori semi kontakt 

8. POZOSTAŁE 
 

1. Sędzią głównym będzie Shihan Robert Kopciowski 5 Dan. 
2. Składy sędziowskie zostaną powołane na naradzie, na której omówione zostaną również zasady sędziowania. 
3. Stopnie mistrzowskie zobowiązane są do sędziowania. Obowizuje strój sędziowski zgodny z wytycznymi PZK. 
4. Zawody będą przeprowadzane na 4 matach. 
5. Propozycja miejsc noclegowych w okolicy: http://karate-jastrzebie.pl/index.php/205-noclegi 
6. Organizator zapewnia posiłki (od 12:00 do 15:00) dla startujących zawodników i sędziów.  
7. Istnieje możliwość kupienia dodatkowych posiłków (również napojów, słodyczy) na miejscu. 
8. Prosimy o wcześniejsze przybycie na weryfikację – przyjazd ekip tuż przed terminem zakończenia weryfikacji 

może opóźnić rozpoczęcie turnieju. 
9. Pytania i uwagi należy kierować do organizatora – kontakt w pkt 1. 

                                                               Zapraszamy. 

http://karate-jastrzebie.pl/index.php/205-noclegi

