
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MUKS „OYAMA” Drawsko Pomorskie 

 

 

REGULAMIN 

 
 

Wspólnie ze Starostą Drawskim oraz Burmistrzem Drawska 

Pomorskiego i Zachodniopomorskim Związkiem Karate, 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "OYAMA"  

w Drawsku Pomorskim ma zaszczyt zaprosić reprezentację 

Waszego Klubu do wzięcia udziału  

w II MIĘDZYNARODOWYM PUCHARZE POMORZA 

DZIECI I MŁODZIEŻY  W KARATE KYOKUSHIN, 

który odbędzie się w dniu 07.05.2016 r.  

w Drawsku Pomorskim 

 
 

I. Organizator zapraszający:  

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy " OYAMA" w Drawsku Pomorskim  

Pl.Konstytucji 6 ; 78-500 Drawsko Pomorskie 

tel. 520301565   tel. 501185662   

e-mail: korlex@wp.pl ;  

               andrzejtylka1@gmail.com 
 

 nr konta: 32857710152609982830000010  
 
przy udziale  

Zachodniopomorski Związek Karate 

ul. Piłsudskiego 90 

75 – 950 Koszalin 

 

II. Organizator - Patronat samorządu terytorialnego  

Starosta Drawski – Stanisław KUCZYŃSKI  

Burmistrz Drawska Pomorskiego – Zbigniew PTAK  

 

Medialny Patronat  - Radio ESKA Szczecinek, Telewizja Kablowa Gawex, Głos Koszaliński,  

                                   Tygodnik Drawski, DSI, wdrawskupomorskim.com 
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III. Termin i miejsce  

07.05.2016 r.  (sobota) hala sportowa przy GIMNAZJUM   im. Adama Mickiewicza  

w Drawsku Pomorskim  ul. Dworcowa 2a  – przyjazd ekip do godz. 9.00 

IV. Wstępny program II Międzynarodowego Pucharu Pomorza Dzieci i Młodzieży  

        w Karate Kyokushin . 
 

8.00-9.00 – przyjazd ekip, weryfikacja 

9.15 – narada sędziów, 

10.00 – rozpoczęcie zawodów 

13.00 – obiad 

14.00 – oficjalne otwarcie II Międzynarodowego Pucharu Pomorza Dzieci i Młodzieży  

w Karate Kyokushin 

15.00- dekoracja zwycięzców w kata  

17.00– finały kumite 

18.30 – dekoracja zwycięzców 

20.30 -sayonara  
 

V. Regulamin zawodów  
 

1. Uczestnictwo drużyn 

● w turnieju mogą uczestniczyć kluby i jednostki kultury fizycznej zrzeszone w Polskiej 

Organizacji Kyokushinkai posiadające aktualną licencję Polskiego Związku 

Karate  i zrzeszone w  Okręgowych Związkach Karate oraz zaproszone kluby 

karate kyokushin z zagranicy. 

● Uwaga! Ze względów logistycznych i czasu trwania imprezy w turnieju  może 

startować wyłącznie od 2-3 zawodników w poszczególnej kategorii z każdego klubu  

2.  Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający : 

 

➢ aktualną kartę zdrowia sportowca z aktualnym orzeczeniem lekarskim, 
➢ licencja zawodnika organizacji krajowej, 
➢ dokument potwierdzający wiek, 
➢ czyste, białe karategi, ze znakami kyokushin, 
➢ ochraniacze wymagane we wszystkich kategoriach kumite, (ochraniacze białe bawełniane 

goleń śródstopie i dłonie) 
➢ hogo i kaski zapewnia organizator , 

 

3. Sędzią głównym zawodów będzie sensei Andrzej Kłujszo - IV dan. 
 

4. Składy sędziowskie zostaną powołane przez sędziego głównego w dniu zawodów 

podczas narady. 

5. Zgłoszenia na zawody 

Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 24.04.2016 r.(karta zgłoszenia- załącznik 

 nr 1)pocztą elektroniczną na adres  e-mail: andrzejtylka1@gmail.com 
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UWAGA! 

1. Wszelkie zmiany i dodatkowe zgłoszenia zawodników  po terminie weryfikacji nie są dopuszczalne .W 

wyjątkowych przypadkach za zgodą Prezesa ZOZK  w uzgodnieniu z organizatorem można zgłosić zawodników dniu 

zawodów przed naradą sędziowską .Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne, nieprecyzyjne czy 

nieprawdziwe dane zawodników zgłoszonych przez kierowników ośrodków. Zgłaszający obowiązani są sprawdzić czy i 

jak  złożone  dodatkowe zgłoszenie zostało zrealizowane pod względem poprawności wieku, wagi, 

 i konkurencji startowej.    

2. Brak badań lekarskich , zgody rodziców, licencji zawodniczej i klubowej oraz nieprawdziwość danych 

zawodnika stwierdzone nawet po zawodach stanowią podstawę do decyzji o dyskwalifikacji zawodnika a w przypadku 

braku licencji klubowej nawet klubu. 
 

 

6. Uczestnictwo 

Zawody będą rozgrywane według przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate 

   w następujących konkurencjach: kata i Kumite 

 

● kata  
 chłopców: kat. do 8 lat, 9 lat, 10 lat, 11 lat, 12 lat, 13 lat, 14 – 15 lat,16 -17 lat. 

 dziewcząt: kat. do 8 lat, 9 lat, 10 lat, 11 lat, 12 lat, 13 lat, 14 – 15 lat, 16 - 17 lat. 
 

● Kata synchroniczne – 3 zawodników / mogą być drużyny mieszane/ 
- Konkurencja kata synchronicznego (do wyboru) w przedziale od  lat 8 – do 17 lat  

 

● Kumite bez kontaktu ( walka z cieniem)  
 chłopców: kat. do 6 lat, 7 lat, 8 lat, 

 dziewcząt: kat. do 6 lat, 7 lat, 8 lat,  

- czas walki: 30 sek., dogrywka: 15 sek. ( system pucharowy 2 zawodników na 

macie bez podziału na kategorie wagowe) 

●                    Kumite pozorowany kontakt chłopców: 

             - 9 lat (-30kg) (+30kg) 

- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

                                    - czas walki: 1min, dogrywka: 1 min    

●  Kumite pozorowany kontakt dziewcząt : 

             - 9 lat (-30kg) (+30kg) 

- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

                                    - czas walki: 1min, dogrywka: 1 min  

● Kumite pozorowany kontakt chłopców: 
- 10 - 11 lat (-37kg) (+37kg) 
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

- czas walki: 1min, dogrywka: 1 min 

● Kumite pozorowany kontakt dziewczynek: 
- 10 - 11 lat(-37kg) (+37kg) 
- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

- czas walki: 1min, dogrywka: 1 min 

● Kumite lekki kontakt chłopców  
- 12 – 13 lat (-48kg) (+48kg) 

- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min 

● Kumite lekki kontakt dziewczynek  
- 12 - 13 lat (-48kg) (+48kg) 

- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min 
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● Kumite semi kontakt młodziczek 
- 14-15 lat (-50kg) (-55 kg) (+ 55 kg) 

- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min 

 

● Kumite semi kontakt młodzików  
- 14-15 lat (-50kg) ( -55kg) (-60kg) (-65kg) (+65kg) 

- suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

- czas walki: 1,5min, dogrywka: 1 min 

 

● Kumite semi kontakt juniorów:   
-  juniorki młodsze- 16-17 lat (-55kg) (-60kg) (+65kg) 

              - suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

              - czas walki: 2min, dogrywka: 2 min 

● juniorzy  młodsi- 16-17 lat (-60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, +75 kg)  
                                     - suspensoria, ochraniacze goleń stopa, piąstkówki, kaski, hogo 

                                     - czas walki: 2min, dogrywka: 2 min 

 
 

7.  Punktacja: 

drużynowa: I, II, III 

miejsce I II III 

 3 2 1 

 

8.   Nagrody: 

a) indywidualna w konkurencjach ( kata, kumite) od I do III miejsca  puchary ,  medale i 

dyplomy, pierwsze trzy miejsca dodatkowo nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestników 

dyplom 

b) drużynowo od I do III - puchary i dyplomy  

 

VI.  Postanowienia końcowe 

● Organizator prosi o przestrzeganie terminu zgłoszeń. Ze względu na dużą ilość konkurencji 

termin zgłoszenia jest nieprzekraczalny. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń 

napływających po wyznaczonym terminie. 
● Uprzejmie prosimy o przywóz co najmniej po trzech sędziów danego klubu lub sekcji       w 

celu sprawniejszej obsługi zawodów. Sędzia powinien posiadać kompletny strój sędziowski 

(czarna koszula, czarne spodnie, biała muszka, białe skarpetki oraz gwizdek) 

● Startowe wynosi 20 zł od zawodnika - płatne na miejscu przed zawodami  

● Organizatorzy zapewniają dla zawodników i sędziów obiad. 

● Sayonara - wstęp wolny wyłącznie  dla Kierowników ośrodków i zaproszonych gości.  

● Możliwość noclegu odpłatnie  - jest zapewniona wyłącznie po uprzedniej rezerwacji( dla 

zawodników w internacie )  - Rezerwację należy uzgodnić z organizatorem zawodów.    

● Startujący do weryfikacji zgłasza się z legitymacją szkolną  



 

 MUKS „OYAMA” Drawsko Pomorskie 

 

 

● W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria wagowa  

w kumite może być odwołana lub połączona z inną. 

● Zawodnicy startujący w kumite ,posiadający aparat ortodontyczny powinni posiadać 

ochraniacz na zęby 

● W przypadku podania w zgłoszeniu błędnej wagi lub kategorii wiekowej,która będzie 

niezgodna ze stanem rzeczywistym w dniu zawodów zawodnik zostanie 

zdyskwalifikowany  

● Protesty należy składać do sędziego głównego po wpłaceniu do organizatora wadium  

      w wysokości 100 zł.  W przypadku odrzucenia protestu wadium nie podlega zwrotowi. 

● W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje sędzia główny 

● Szczegółowych informacji udziela telefonicznie:  

sensei Karol KORCZYŃSKI –tel. 502031565   

                                lub  

sensei Andrzej TYLKA – tel.501185662 

 
 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia. 

2. Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w zawodach. 

3. Wykaz kata obowiązujących na zawodach. 

 

Organizatorzy II Międzynarodowego Pucharu Pomorza  w Karate Kyokushin – 

Drawsko Pom.  2016  życzą miłych wrażeń z  pobytu w Drawsku Pomorskim  i wielu 

pamiętnych  sukcesów sportowych. 

Osu !!! 

MUKS "OYAMA" w Drawsku Pom.  
 
 

Prezes Karol Korczyński  
 

 
 
 
 
 
 
 


