
 

    

  Karate Kyokushin Centrum Kultury w Resku 

    

Zaprasza w ramach rywalizacji sportowej  

 

 

 

          WOJEWÓDZKA OLIMPIADA       

   MŁODZIEŻY 

 

 
                            

W KARATE  KYOKUSHIN                                    RESKO 2020 
 
Wspólnie z Zachodniopomorską Federacja Sportu  

i Zachodniopomorskim Okręgowym  Związkiem Karate w Koszalinie , 

Karate Kyokushin  w Centrum Kultury Resko  ma zaszczyt zaprosić 
reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału w XXXI 
Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży w Karate Kyokushin, która 
odbędzie się w dniu 26 września 2020 roku. 

 
 

 
 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

I. Organizator 
1-  Karate Kyokushin Centrum Kultury Resko 

     ul.  Wojska Polskiego 16 

     72 -315 Resko 
      NIP 253 -033 -65 -42 
 

2- Zachodniopomorski  Okręgowy Związek Karate 
    ul. Piłsudskiego 90 
    75 – 950 Koszalin 

 

 

 

II. Patronat  

Honorowy Patronat    

⮚ Burmistrz Reska - Arkadiusz Czerwiński  

⮚ Starosta Powiatu Łobeskiego   - Renata Kulik  

 

Patronat medialny - Resko24.pl                                                                                                                                                   

III. Termin i miejsce  

26.09.2020r.  (sobota ) Hala widowiskowo – sportowa -  Zespołu Szkół w Resku ul. Buczka 1  ,                   

72 – 315 Resko  

 

 

 

 

IV. Wstępny program olimpiady młodzieży. 

 
9.00 –   przyjazd ekip, weryfikacja zawodników 

 

9.15 –   narada sędziów 

 

10,oo – oficjalne otwarcie WOM 

  

10,15 -  rozpoczęcie zawodów na  matach  o znaczeniowych w konkurencjach podzielonych w  formule  

             kata do finału i eliminacje kumite i dekoracja zwycięzców kata 

 

13.00 – obiad – zgodnie z zaleceniami Główny Inspektor Sanitarny – forma catering 

 

14.00–  finały kumite 

 

16,oo - dekoracja zwycięzców 

 

 

Wszelkie zmiany regulaminu mogą powstać będą weryfikowane na bieżąco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Regulamin zawodów; 

 

1. Uczestnictwo drużyn \; 

 

● w turnieju uczestniczą jednostki kultury fizycznej zrzeszone w Polskim Związku 

Karate  i posiadające aktualną licencję PZK i jest członkiem 

Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Karate w Koszalinie 

zgodnie z zapisem Ustawa o Sporcie / 08.07.2020. Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857. 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa 

określa zasady uprawiania /  

 

● W zawodach może wziąć udział po 4 zawodników w poszczególnej kategorii 

wagowej i wiekowej  z danego klubu.  

 

          2.  Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający : 
 
• aktualną kartę zdrowia sportowca z aktualnym orzeczeniem lekarskim, 

• licencja zawodnika, 

• dokument potwierdzający tożsamość zawodnika 

• czyste, białe karategi, ze znakami kyokushin, 

• ochraniacze wymagane we wszystkich kategoriach kumite/ ochraniacze białe bawełniane goleń 

śródstopie i na dłonie/  

• zgoda rodziców lub opiekuna prawnego  

 

 
3. Sędzią głównym zawodów będzie shihan  Andrzej Kłujszo - V Dan. 

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

narady i podzielni na poszczególne maty  

 
        5. Zgłoszenia na zawody 

Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 20.09.2020 r. (karta zgłoszenia- załącznik nr 1) 

pocztą elektroniczną na adres:  

e-mail: banam13@tlen.pl 
 

6. Uczestnictwo 

Zawody będą rozgrywane według przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate  i  

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Karate w Koszalinie  

W następujących konkurencjach: kata i kumite 

 
▪ kata  

 chłopców: kat.  8- 9 lat, 10-11 lat, 12 - 13 lat, 14-15 lat. 

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

 

Konkurencja kata ; zawodnicy 8- 9, lat i 10-11 lat : 

 

 Kata I Tura obowiązkowe ;  Taikyoku sono ichi , ni  . 

 Kata II Tura do wyboru ;      Pinian sono ichi , ni . 

 

mailto:klub@kyokushin-zlocieniec.org


 

 

 

 

Konkurencja kata ; młodzicy i młodziczki : 

 

 Kata  I Tura obowiązkowe ; Taikyoku sono ichi, taikyoku sono san, pinan sono ichi . 

 Kata  II Tura do wyboru :     Pinan sono ni, pinan sono san, pinan sono yon, tsuki no kata,                                 

                                       sakugi sono san.  

 

 

 

 

Konkurencja kata ; juniorów i juniorki młodsze : 

 

Kata I tura  obowiązkowe ; Taiykyoku sono san, pinan sono ichi, sakugi sono ni .                                                                         

Kata II tura  do wyboru ;     Pinan sono ni, pinan sono san, pinan sono yon, tsuki no kata, sakugi 

                                     sono san . 

 

 

▪ Kumite bez kontaktu ( walka z cieniem)  - do 4 zawodników z danego klubu w poszczególnej 

kategorii wiekowej ; 

 chłopców: kat. do 5 lat,  6 lat, 7 lat, 8-9 lat, 

 dziewcząt: kat. do 5 lat , 6 lat, 7 lat, 8 - 9 lat 

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

bez podziału na kategorie wagowe) 

▪ Kumite pozorowany  kontakt chłopców: 

- 10 - 11 lat (-35 kg)( + 35kg) 

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

- czas walki: 1min, dogrywka: 30 sekund 

▪ Kumite pozorowany  kontakt dziewczynek: 

- 10 - 11 lat(-35 kg)(+35 kg) 

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

- czas walki: 1min, dogrywka: 30 sekund 

▪ Kumite semii  kontakt młodzików ;  

- 12 – 13 lat (-40 kg , - 45 kg , - 50 kg, - 60 kg, + 60 kg ) 

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

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

▪ Kumite semii kontakt młodziczek  ; 

- 12 - 13 lat (-40 kg , - 50 kg , + 50 kg ) 

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

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

▪ Kumite semii kontakt juniorów młodszych ; 

- 14-15 lat (-50kg , - 55 kg, - 60 kg, -65 kg, + 65 kg ) 

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

- czas walki: 2 min, dogrywka: 2 min 

▪ Kumite semii kontakt juniorki  młodsze  ; 

- 14-15 lat (-50 kg , - 55 kg , + 55 kg ) 

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

- czas walki: 2 min, dogrywka: 2 min 



 

 

7.  Punktacja: 

a) indywidualna  

miejsce I II III IV V - VI VII - VIII 

Młodzik 9 7 5 4 3 2 

Dzieci 7 5 4 3 2 1 

 

b) drużynowo : I, II, III 

9.   Nagrody: 

a) indywidualna w konkurencjach ( kata, kumite) od I do III miejsca -puchar za I miejsce, 

medal i dyplom WOM, za miejsca od IV do VIII - dyplom WOM 

b) drużynowo od I do III -  puchary i dyplomy WOM 

 

 

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. 
 

● Każdy kierownik ośrodka zobligowany jest stworzyć listę wszystkich osób 
przyjeżdżających na zawody, lista powinna zawierać: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz temperaturę ciała mierzoną przed 
wyjazdem na zawody. 

 
● Oświadczenie rodziców dotyczące zawodników startujących  należy złożyć u 

organizatora zgonie z zaleceniem jednostki regionalnej sanepid - Łobez 

 



 

 

● Każdy klub przywozi ze sobą kaski, hoga oraz wyznacza osoby do ubierania 
zawodników w/w ochraniacze. Organizator nie zapewnia obsługi technicznej dla 
zawodników. 

 

● Przed wejściem na hale sportową mierzona będzie temperatura ciała.  
 

● Organizator zapewnia środki dezynfekujące.  
 

● Wejście na halę sportową wyłącznie w maseczkach lub przyłbicach. 
 

● Organizator zobowiązany jest przez jednostkę sanepidu do dezynfekcji szatni, toalet 
oraz klamek do drzwi co 1 godzinę.  

 
● Organizator zobowiązany jest do powiadomienia oraz współpracy z lokalną jednostka 

sanepidu. 
 

● W trakcie zawodów zostaną utworzone strefy dla poszczególnych klubów(trybuny).  
 

● Uprzejmie prosimy o przywóz co najmniej  trzech sędziów danego klubu lub 
sekcji/klubowej w celu sprawniejszej obsługi zawodów. Sędzia powinien posiadać 
kompletny strój sędziowski zgodnie z przepisami PZK.  

 
● Startowe wynosi 45 zł / słownie ; czterdzieści pięć złotych 00/100/  od zawodnika w 

tym jest ( obiad)  - płatne na miejscu przed zawodami  i weryfikacją u organizatora . 
 
● Organizatorzy zapewniają dla  sędziów obiad.  
 
● Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW. 
 
  

● W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria wagowa  
w kumite może być odwołana lub połączona z inną. 

 

● Organizator przyznaje dwa równorzędne medale za III miejsce w konkurencjach 
kumite. 

 

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania 
zawodów . 

 

● Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów. 

 

● Organizator zapewnia zawodnikom opiekę medyczną. 

● W czasie zawodów będą wypisywane Faktury / prosimy o wcześniejsze 
przygotowanie danych klubu/ w celu usprawnienia. 

●  Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych: 

 
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 



 

 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych 
jest Klub Karate Kyokushin Centrum Kultury Resko  (kontakt telefoniczny: 504 026 162); dane 
będą przetwarzane na potrzeby Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży rozgrywanej w dniu 
26.09.2020 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci 
akceptacji Regulaminu WOM wyrażonego w formie zgłoszenia osoby/osób do WOM ; uczestnik 
ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w Olimpiadzie). 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym 
podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na 
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o 
archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają 
zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu. 
 

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

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

zwrotowi. 

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie – kierownik ośrodka Dariusz Dusza            / 
504 .026.162 /  lub  sensei Cezary Banasiak / 600.037.558/. 
 
 
   
Załączniki: 

1. Lista startowa w formie tabeli 

2. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

Organizatorzy XXXI  WOM  w Karate Kyokushin  Resko  2020 roku   życzą miłego pobytu w 

Resku   i wielu sukcesów sportowych. 

                                                                                      

                                                         Kierownik Karate Kyokushin – Resko 

                                                                       Darek Dusza          

 


