
REGULAMIN  

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN 

 LIPNO 22.04.2017R 

 

 

1. Organizator: 

 Lipnowski Klub Kyokushin Karate 

 

 

2. Cel turnieju: 

 upowszechnianie, popularyzacja i rozwój Karate Kyokushin 

 promocja miasta i powiatu lipnowskiego 

 wyłonienie najlepszych zawodników w danej konkurencji i kategorii wagowej 

 

3. Patronat honorowy: 

 Burmistrz Miasta Lipna 

 

4. Patronat medialny: 

 Gazeta Pomorska 

 Gazeta CLI 

 

 

5. Termin i miejsce: 

 22.04.2017r 

 hala sportowa przy Gimnazjum Publicznym ul. Szkolna 2, 87-600 Lipno 

 

6. Warunki uczestnictwa: 

W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej 

konkurencji, kategorii. 

 

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

- aktualną kartę zdrowia sportowca, lub oświadczenie kierownika ośrodka potwierdzające 

posiadanie badań -dot. kumite 

- licencję/legitymację/dowód osobisty 

- zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Ogólnopolskim Turnieju Karate (dot. osób 

niepełnoletnich) 

- czyste, białe kimono, ochraniacze wg poszczególnych kategorii 

- odpowiedni stopień uczniowski (dot, kumite):  

* kadeci, młodzicy min. 8 kyu 

* juniorzy, seniorzy min. 6 kyu ( w seniorach mężczyzn nie biorą udziału zawodnicy zajmujący  

miejsca 1- 3 w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski) 

 



 

7. Turniej będzie rozegrany i sędziowany wg przepisów i regulaminu Polskiego Związku 

Karate Kyokushin 

 

8.Orientacyjny program zawodów: 

8.00-9.30 – przyjazd ekip, rejestracja zawodników, sprawy organizacyjne 

9.30-9.50 – narada sędziów  

10.00-14.00 – eliminacje finały kumite bez kontaktu, kata 

14.00-14.30 – oficjalne otwarcie zawodów 

14.30 -17.00 – eliminacje i finały kumite 

17.00 – dekoracja zwycięzców  

 

9. Uwaga: 

- każda ekipa jest zobowiązana do wystawienia min. jednego sędziego 

 

10. Konkurencja kata: 

Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach: eliminacyjnej i finałowej. 

W rundzie eliminacyjnej zawodnik wykonuje kata wskazane w tabeli a w rundzie finałowej 

dowolne z podanych w tabeli. 

Do finału wchodzi 8 najlepszych zawodników w danej kategorii wiekowej. 

W przypadku noty 0 pkt. w eliminacjach, zawodnik nie kwalifikuje się do rundy finałowej. 

Jeżeli zostanie zgłoszonych mniej niż 3 zawodników w danej kategorii wiekowej, konkurencja 

może się nie odbyć lub zostać połączona z inną w najbliższym roczniku wiekowym. 

W przypadku równej ilości punktów w finale o miejscu decyduje pozycja po eliminacjach, 

następnie noty skrajne z finału (nota wyższa niższej następnie wyższa najwyższej) kolejno noty 

skrajne z eliminacji. 

 

 

Konkurencja Eliminacje Finały 

Dzieci do lat 7 (osobno 

chłopcy, osobno dziewczęta) 

Kata dowolne Kata dowolne 

Dzieci do lat 9 (osobno 

chłopcy, osobno dziewczęta) 

Taikyoku sono ichi Taikyoku sono ni 

Dzieci 10-11 lat (osobno 

chłopcy, osobno dziewczęta) 

Taikyoku sono ni Taikyoku sono san 

Kadeci 12-13lat (osobno 

chłopcy, osobno dziewczęta) 

Taikyoku sono san Pinian sono ichi 

 

Młodzicy 14-15 lat (osobno 

chłopcy, osobno dziewczęta) 

Pinian sono ichi Pinian sono ni 

Pinian sono san 

Pinian sono yon 

Juniorzy 16-17 lat (nie  

ukończone 18 ) (osobno 

chłopcy, osobno dziewczęta) 

Pinian sono san Pinian sono yon 

Pinian sono go 

Tsukino 

Seniorzy +18 lat (osobno 

chłopcy, osobno dziewczęta) 

Tsukino Geksai -sho 

Geksai -dai 

Kanku -dai 

Seienchin 

Sushi -ho 

Seipai 



 

 

11. Konkurencja kumite: 

Konkurencja kumite zostanie rozegrana systemem pucharowym. 

 

Czas trwania walki dla dzieci bez kontaktu wynosi 30 sek. ewentualna dogrywka 30 sek. 

Czas trwania walki dla dzieci 10-11 lat, kadetów i młodzików wynosi 1,5 min. ewentualna 

dogrywka 1 min. 

Czas trwania walki dla juniorów wynosi 2 min. ewentualna dogrywka 1,5 min. 

Czas trwania walki dla seniorów wynosi 2 min. ewentualna dogrywka 2 min. 

 

Jeżeli zostanie zgłoszonych 3 zawodników w danej kat. wagowej, walki odbędą się każdy z 

każdym, w przypadku zgłoszenia 2 zawodników, konkurencja może się nie odbyć lub zostać 

połączona z inną.  

 

Kumite bez kontaktu chłopców do lat 7 open (roczniki 2010 i młodsze) 

Kumite bez kontaktu dziewcząt do lat 7 open (roczniki 2010 i młodsze) 

Kumite bez kontaktu chłopców 8-9 lat open (roczniki 2009 -2008) 

Kumite bez kontaktu dziewcząt 8-9 lat open (roczniki 2009-2008) 

Zawodnicy ustawieni są około dwóch metrów od siebie wykonując uderzenia i kopnięcia w 

pozycji walki. Ocenie podlega sposób zachowania się na macie, poprawność i różnorodność 

technik, wola walki itp. 

Kumite lekki kontakt chłopców 10-11 lat: (roczniki 2007-2006) 

 waga -45 kg, +45 kg 

Kumite lekki kontakt dziewcząt 10-11 lat (roczniki 2007-2006) 

- waga open 

Kumite semi kontakt kadetów: (roczniki 2005 i 2004) 

- waga – 50 kg, +50 kg 

Kumite semi kontakt kadetek: (roczniki 2005 i 2004) 

- waga - 45 kg, + 45 kg 

Kumite semi kontakt młodzików: (roczniki 2003 i 2002) 

- waga – 55 kg, +55 kg 

Kumite semi kontakt młodziczek: (roczniki 2003 i 2002) 

- waga – 50 kg, +50 kg 

Kumite semi kontakt juniorów: (roczniki 2001 i 2000) 

- waga – 65 kg, +65 kg 

Kumite semi kontakt juniorek: (roczniki 2001 i 2000) 

- waga – 55 kg, +55 kg 

Kumite full kontakt seniorów ( ukończone 18 lat, roczniki 1999 i starsi) 

- waga – 70 kg, -80 kg, +80 kg 

Kumite full kontakt seniorek ( ukończone 18 lat, roczniki 1999 i starsi) 

- waga – 60 kg, +60 kg 

 

 

12. Opis sprzętu do kumite: 

 

Dzieci do lat 7, 8-9 

 bez ochraniaczy 

 

Dzieci 10-11 lat, kadeci, młodzicy, juniorzy: 

 kaski, ochraniacz na tułów typu hogo, napięstniki, ochraniacze goleń- stopa, 

Seniorzy: 



 ochraniacze goleń-stopa, suspensoria (mężczyźni), ochraniacz na piersi (kobiety) 

 

 

Organizator zapewnia ochraniacze na tułów (hogo) oraz kaski. Pozostały sprzęt osobisty zawodnicy 

muszą posiadać własny. 

 

13. Zgłoszenia i losowanie: 

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: pawelkaratelipno@wp.pl    do 15 

kwietnia 2017r. Po tym terminie zawodnikom nie zapewniamy obiadów oraz dopisani będą na 

początek list startowych w kata lub w repasażach kumite. 

Losowanie zawodników odbędzie się 18 kwietnia 2017r o godz 19.00, po tym terminie żadne 

zgłoszenia nie będą uwzględniane. 

 

            14. Opłata startowa płatna w dniu zawodów – 40 zł (w tym obiad) 

 

15.Postanowienia końcowe: 

- Sędzia Główny zostanie powołany w dniu zawodów przez organizatora, 

- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator, 

- składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów, 

- wstęp na zawody jest bezpłatny, 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, 

- protesty należy składać do Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium 100 zł, 

- w przypadku odrzucenia protestu, wadium nie podlega zwrotowi, 

- opłata startowa jest opłatą obowiązkową i w przypadku nie uiszczenia najpóźniej w dniu 

zawodów, ekipa nie zostanie dopuszczona do startu, 

- udział w ceremonii otwarcia zawodów jest obowiązkowy, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas turnieju, 

- wszystkie KLUBY są zobowiązane do ubezpieczenia swoich zawodników, 

- zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymują: puchary, medale, dyplomy. 

- osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział (załącznik nr 1 do regulaminu) 

16. Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych z 

wszystkich konkurencji kumite i kata. 

 

* 1 miejsce - 5 pkt. 

* 2 miejsce – 3 pkt. 

* 3 miejsce – 1 pkt. 

 

 

 

OBIADY WYDAWANE NA TERENIE SZKOŁY W GODZ. 12.00-14.00 

 
 

 

Kontakt: 

sensei Paweł Olszewski 4 Dan 

e-mail: pawelkaratelipno@wp.pl 

tel. 608 55 00 31 

 

 

Organizator życzy wszystkim zawodnikom sukcesów sportowych Osu!!! 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

mailto:pawelkaratelipno@wp.pl
mailto:pawelkaratelipno@wp.pl


 

                      …............................................................................................................. 

                                                (imię i nazwisko zawodnika ) 

 

w Ogólnopolskim  Turnieju Karate Kyokushin organizowanym przez Lipnowski Klub Kyokushin 

Karate w dniu 22.04.2017r w konkurencji: 

 kata* 

 kumite* 

 

Oświadczam, iż nie będę rościł/a żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych 

ewentualnych urazów, kontuzji podczas turnieju. 

 

 

…..........................................                                             …................................................ 

    Miejscowość, data                                                  czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

UWAGA!!! Oświadczenie jest dla osób niepełnoletnich. 

 

* niepotrzebne skreślić 

…........................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że zawodnik posiada odpowiednie badania lekarskie. 

 

                                                                                                 …............................................. 

                                                                                                      podpis kierownika/trenera 

 

                                                                                                                                                                 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

                      …............................................................................................................. 

                                                (imię i nazwisko zawodnika ) 

 

w Ogólnopolskim  Turnieju Karate Kyokushin organizowanym przez Lipnowski Klub Kyokushin 

Karate w dniu 22.04.2017r w konkurencji: 

 kata* 

 kumite* 

 

Oświadczam, iż nie będę rościł/a żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych 

ewentualnych urazów, kontuzji podczas turnieju. 

 

 

…..........................................                                             …................................................ 

    Miejscowość, data                                                  czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

UWAGA!!! Oświadczenie jest dla osób niepełnoletnich. 

 

* niepotrzebne skreślić 

…........................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że zawodnik posiada odpowiednie badania lekarskie. 

 

                                                                                                 …............................................. 

                                                                                                      podpis kierownika/trenera 


