
 

II TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN DZIECI                          

i MŁODZIEŻY O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 



Działając w porozumieniu z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Karate oraz 

Wójtem Gminy Będzino mamy zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w                          

II  Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Będzino 

 

 

ORGANIZATOR: 
 

 Uczniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin Kanku Tymień” funkcjonujący przy 

Zespole Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 

 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 

 Urząd Gminy w Będzinie 

 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Karate w Koszalinie 

 Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach 

 Sponsorzy 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

 11.06.2016 r. hala sportowa przy Zespole Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. 

Szkolna 1a, 76-031 Mścice 

 

WSTĘPNY PROGRAM TURNIEJU: 

 08.00  – 09.30    - przyjazd ekip i weryfikacja zawodników, 

 09.30  – 10.00    - narada sędziów, 

 10.00  – 13.00    - rozpoczęcie zawodów, kata i walki eliminacyjne, 

 13.00  – 14.00    -  oficjalne otwarcie zawodów, 

 14.00  – 16.00    - walki półfinałowe i finałowe, 

 16.00  – 16.30   -dekoracja zwycięzców, (obiad wydawany będzie w czasie 

trwania zawodów w godzinach 12.30 – 13.30) 

 

 

 

KATEGORIE: 

 

 

1.) Turniej zostanie przeprowadzony według przepisów Zachodniopomorskiego 

Okręgowego Związku Karate w następujących kategoriach: 

 Kata: 

            Chłopców: kategoria do 8 lat, 9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat 

            Dziewcząt: kategoria do 8 lat, 9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat 

 



 kumite bez kontaktu chłopców 6,7,8 lat 

- bez ochraniaczy, czas walki: 20 sek., dogrywka: 20 sek. 

 

 kumite lekki, pozorowany kontakt chłopców: 

- 8 lat (-30kg, +30kg) 

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

- 10 – 11 lat (-37kg, +37 kg) 

- pancerz ochronny typu hogo, białe, materiałowe ochraniacze na goleń i stopę, białe, 

materiałowe piąstkówki, kask z osłoną twarzoczaszki i brody, suspensorium na krocze, 

- czas walki: 1 min. 

- czas jednej dogrywki: 1 min 

 

 kumite lekki, kontrolowany kontakt kadetów: 

- 12 – 13 lat (-45kg, +45kg) 

-  pancerz ochronny typu hogo, białe, materiałowe ochraniacze na goleń i stopę, białe, 

materiałowe piąstkówki, kask z osłoną twarzoczaszki i brody, suspensorium na krocze, 

- czas walki: 1,5 minuty 

- czas jednej dogrywki: 1 min 

 

 

 kumite bez kontaktu dziewczynek 6,7,8 lat 

- bez ochraniaczy, czas walki: 20 sek., dogrywka: 20 sek. 

 

 kumite lekki, kontrolowany kontakt dziewcząt: 

- 8 lat (-30kg, +30kg) 

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

- 10 – 11 lat (-37kg, +37 kg) 

- pancerz ochronny typu hogo, białe, materiałowe ochraniacze na goleń i stopę, białe, 

materiałowe piąstkówki, kask z osłoną twarzoczaszki i brody, 

- czas walki: 1 min. 

- czas jednej dogrywki: 1 min 

 

 kumite lekki, kontrolowany kontakt kadetek: 



- 12 – 13 lat (-40kg, +40kg) 

-  pancerz ochronny typu hogo, białe, materiałowe ochraniacze na goleń i stopę, białe, 

materiałowe piąstkówki, kask z osłoną twarzoczaszki i brody,  

- czas walki: 1,5 minuty 

- czas jednej dogrywki: 1 min 

KIEROWNICY OSRODKÓW PROSZENI SA O ZWERYFIKOWANIE WAGI I WIEKU (LICZY 
SIĘ ROK URODZENIA) ZAWODNIKA PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA. 
 W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS WERYFIKACJI INNEJ WAGI LUB WIEKU 
ZAWODNIKA NIŻ TA OKREŚLONA W ZGŁOSZENIU ZOSTANIE ON 
ZDYSKFALIFIKOWANY. 

▪ Konkurencja kumite bez kontaktu przeznaczona jest dla dzieci, które nie chcą 

walczyć w kontakcie. Zawodnicy na macie wykonują uderzenia i kopnięcia w 

odległości 2 metrów od siebie.  Oceniany jest sposób zachowania się na macie, 

technika, okrzyk, różnorodność zadawanych uderzeń, wola walki. Konkurencja 

rozegrana zostanie systemem pucharowym. 
 

Uwaga!  W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż 4 zawodników, 

konkurencja może zostać połączona lub zostanie odwołana. 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU: 

1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby 

zawodników w danej konkurencji. 

2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

▪ aktualną kartę zdrowia sportowca z aktualnym orzeczeniem lekarskim  

▪ ubezpieczenie NNW 

▪ licencję zawodniczą 

▪ ochraniacze wymagane we wszystkich kategoriach kumite 

▪ czyste, białe karateki 

▪ wypełnioną kartę startową oraz oświadczenie 

▪ zawodnicy posiadający aparat ortodontyczny i walczący w konkurencji 

kumite      

         obowiązkowo muszą posiadać ochraniacz na szczękę. 

 

 

ZGŁOSZENIA – LOSOWANIE – WERYFIAKCJA: 

 

 Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pjimmy@tlen.pl lub 

pocztą tradycyjną na adres: UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień“ 76-031 Mścice, 

ul. Koszalińska 69/2, woj. Zachodniopomorskie, najpóźniej do dnia 30.05.2016.  

            Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane 

 losowanie zawodników odbędzie się 31.05.2016 w siedzibie klubu 

 weryfikacja zawodników odbędzie się 11 czerwca na hali. 

mailto:pjimmy@tlen.pl


 Kierownik ośrodka po przyjeździe zobowiązany jest do sprawdzenia list startowych  i 

zgodności ich z listą zgłoszeniową oraz potwierdzić podpisem.  

 

OPŁATA STARTOWA: 

opłata startowa wynosi 20zł, wpłatę prosimy przesłać na konto klubu:11 1020 2791 0000 7902 

0202 7936 

Opłatę można również wnieść w dniu zawodów. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Sędzią Głównym Turnieju będzie sensei Andrzej KŁUJSZO (4 Dan). 

2. Zawody zostaną rozegrane w oparciu o przepisy Polskiego Związku Karate  

i Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Karate. 

3. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek. 

4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 

5. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 

6. Za zajęcie miejsc od 1-3 w każdej z konkurencji organizator zapewnia medal, dyplom. 

Za zajęcie I miejsca dodatkowo puchar oraz drobną nagrodę rzeczową. 

7. Kierownicy/instruktorzy ośrodków proszeni są o pomoc w sędziowaniu zawodów.  W 

tym celu proszę o zabranie kompletnego stroju sędziowskiego plus 2-3 sędziów!!! 

(czarna koszula plus biała mucha). Zawody rozgrywane będą na 2 matach. 

8. W kategoriach należy posiadać ochraniacze zgodnie z zasadami określonymi w 

komunikacie. 

 

Życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych oraz samych miłych wrażeń, osu! 

UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień” 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA   

II Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Będzino 

 

           Nazwa Klubu: 

           Adres: 

           NIP: 

 

          Kierownik Ośrodka: 

 

          Sędziowie: 

          1. 

          2. 

 

 

 

l.p  

imię 

 

nazwisko 

 

rok urodzenia 

 

waga 

 

kategoria 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Wykaz kata obowiązujących na 

II Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Będzino 

11.06.2016 rok – Mścice 

 

 

Kategoria wiekowa Kata obowiązujące  

w I turze 

Kata obowiązujące  

w II turze do wyboru 

Chłopcy i dziewczęta do 8 lat Taikyoku-kata sono ichi Taikyoku-kata sono ni/san 

Chłopcy i dziewczęta do 9 lat Taikyoku-kata sono ichi Taikyoku-kata sono ni/san 

Chłopcy i dziewczęta 10-11 lat Taikyoku-kata sono ichi/ni Taikyoku-kata sono san 

Pinian-kata sono ichi 

Chłopcy i dziewczęta 12-13 lat Taikyoku-kata sono ni/san 

Pinian-kata sono ichi 

Pinian-kata sono ni/san 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

         ……………………………………….                                        ...…………………………… 
          Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                                                   miejscowość i data 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………. 

  urodzonego (wpisać datę)……………………………………………………………………… 

w II Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Będzino,                           

         który odbędzie się dnia 11 czerwca 2016 roku w Mścicach na Sali sporotwej przy ul. Szkolnej 1a. 

         Jednocześnie oświadczam, iż w/w zawodnik posiada aktualną kartę zdrowia sportowca i      

         ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jestem świadom ryzyka   

         współzawodnictwa sportowego wg przepisów PZK i ZOZK i nie będę zgłaszał roszczeń   

         odszkodowawczych w stosunku do UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień” związanych z  

         doznanymi urazami i kontuzjami lub innym uszczerbkiem na zdrowiu wynikającym z udziału             

         w ww. turnieju. 

 

                                                                    …………………………………………………………… 
                                                                                           Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

         Ja, niżej podpisany/a ojciec/matka dziecka…………………………………………………….. 
                                                                                      (imię i nazwisko dziecka oraz PESEL) 

 

         Wyrażam zgodę na wykonywanie wszelkich czynności medycznych, diagnostycznych i     

         leczniczych, uznanych za konieczne przez personel medyczny w przypadku nagłego zdarzenia 

         zdrowotnego u mojego dziecka. W przypadku niestwierdzenia wskazań do hospitalizacji  

         upoważniam: 

         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz PESEL opiekuna w czasie turnieju – np. trener 

 

         do odbioru mojego dziecka ze szpitala na moją odpowiedzialność. 

          

         Wyrażam zgodę na utrwalanie w jakiejkolwiek formie ( papierowej, fotograficznej, nagrań    

         audiowizualnych czy elektronicznych) i zamieszczenie wizerunku oraz danych osobowych   

         mojego dziecka związanych z udziałem w w/w turnieju. 

 

 

                                                                      …………………………………………………………. 
                                                                                                                          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


