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XII Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży  

w Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia 
Świnoujście, 24-25.09.2016 

 

Impreza na stałe wpisana do kalendarza imprez Polskiego Związku Karate 
 

Regulamin 
 

1. Organizator 
 

Świnoujska Akademia Karate Kyokushin 
ul. Piłsudskiego 9 

Świnoujście, 72-600 
                                     tel. kom.  +48-600-806-177,                                   
                                    e-mail:  akademiakyokushin@wp.pl 
       

2. Współorganizatorzy 
 

 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
 Urząd Miasta Świnoujścia 
 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Karate 
 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” 
 Miejski Dom Kultury 

 
3. Patronat 
 

 Ambasador Japonii w RP 
 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
 Prezydent Miasta Świnoujścia 

mailto:akademiakyokushin@wp.pl


4. Patronat medialny 
 

 TVP 
 Polskie Radio Szczecin 
 Głos Szczeciński 
 Telewizja Słowianin 
 Telewizja Świnoujście 

 
5. Termin i miejsce 
 

 24-25 września 2016 r. 
 Sala Sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosa 12 

 
6. Warunki uczestnictwa 
 

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy: 
 

 Z Klubów zrzeszonych w Polskim Związku Karate, posiadających aktualną 
Licencję Polskiego Związku Karate, w przypadku klubów woj. 
Zachodniopomorskiego zrzeszeni w ZOZK 

 Posiadający aktualną kartę zdrowia sportowca. Licencję zawodniczą PZK 
 Białe czyste karategi i właściwy kolor pasa 
 Dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty)  

 
Międzynarodowy Turniej zostanie rozegrany według przepisów i regulaminów WKO: 
 

 Kumite no contakt dziewcząt w kategoriach wiekowych 5-6 i 7-8 lat 
 kumite light contact dziewcząt w kategoriach wiekowych i wagowych:  

dzieci 9 lat -30kg, +30kg 
dzieci 10-11 lat -35kg, +35kg 
kadetki 12-13 lat -40kg, +40kg 

 kumite semi contact dziewcząt w kategoriach wiekowych i wagowych: 
młodziczki (14-15 lat) – 50kg; -55kg; +55kg 
juniorki (16-17 lat) – 55kg; -60kg; +60kg 

 kumite full contact: 
dziewczęta rocznik 1998 open 
kobiety rocznik 1997 i starsze open 

 kumite no contakt chłopców w kategoriach wiekowych 5-6 i 7-8 lat 
 kumite light contact chłopców w kategoriach wiekowych i wagowych: 

dzieci 9 lat -30kg, +30kg  
dzieci 10-11 lat -37kg, +37kg 
kadeci 12-13 lat -45kg, +45kg 

 kumite semi contact chłopców w kategoriach wiekowych i wagowych:  
młodzicy (14-15 lat) -50kg; -55kg; -60kg; -65kg; +65kg;  
juniorzy (16-17 lat) -60kg; -65kg; -70kg; -75kg; +75kg 

 kumite full contact: 
chłopcy rocznik 1998 open 
mężczyźni rocznik 1997 i starsi open 
Masters +35 lat open 

 kata dziewcząt w kategoriach wiekowych:  
8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18 i powyżej 

 kata chłopców w kategoriach wiekowych:  
8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18 i powyżej 

W przypadku braku minimum 8 zawodników w w/w konkurencjach zostanie ona 
połączona z inną. 
Kata wymagane dla poszczególnych kategorii wiekowych zostały załączone do 
regulaminu.  



7. Weryfikacja, losowanie i sędziowanie 
 

 Sędzią głównym zawodów jest sensei Andrzej Kłujszo 4 dan 
 Przewodniczącym Komisji Losującej jest sensei Cezary Banasiak 
 Składy sędziowskie do kumite i kata zostaną powołane decyzją Sędziego 

Głównego w dniu 24.09.2016r. podczas narady kierowników ośrodków.  
W związku z powyższym kierownicy ośrodków powinni posiadać kompletny 
strój sędziowski (czarna koszula i spodnie, biała muszka i skarpety oraz 
gwizdek) w przypadku braku sędziego z danego ośrodka należy uiścić 
opłatę  w wysokości 200 zł. 

 Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników 
indywidualnych dziewcząt i chłopców 
1 miejsce – 5 pkt 
2 miejsce – 3 pkt 
3 miejsce – 1 pkt 

 
8. Zgłoszenie i rezerwacja 

 
 Zgłoszenia (przyjmowane będą tylko na załączonej karcie 

zgłoszenia) i rezerwacji należy dokonywać przesyłając kartę zgłoszenia 

pocztą na adres Klubu lub elektronicznie do dnia  16 września 2016r.  
 Losowanie zawodników nastąpi w dniu 20 września 2016r. i rozesłane 

do kierowników ośrodków w celu weryfikacji. 
 

Świnoujska Akademia Karate Kyokushin, ul. Piłsudskiego 9,  

72-600 Świnoujście 

akademiakyokushin@wp.pl 

www.akademiakarate.com 

tel. + 48 600 – 806 – 177  
 

 Odpłatność za udział w zawodach od jednego uczestnika wynosi 110zł –
startowe (50zł) + całodzienne wyżywienie i nocleg z 24/25.09.2016 (60zł). 
Istnieje możliwość zakwaterowania w dniu 23 września – opłata za nocleg 
wynosi 40zł. Kierownicy ośrodków – na koszt organizatora, sędziowie – 
40zł (nocleg). Nie ma możliwości dokupienia dodatkowych posiłków bez 
poinformowania organizatora do dnia 20.09.2016r.  

 Ekipy zagraniczne na koszt organizatora 
 Powyższą kwotę należy przelać na konto Klubu przelewem bankowym: 

 

Świnoujska Akademia Karate Kyokushin 
BANK MILLENNIUM S.A. 54 1160 2202 0000 0002 9754 6362 

 
9. Program XII Międzynarodowego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin    

o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia: 
 

24.09.2016 (sobota)    
8:00 – 9:00 przyjazd ekip i weryfikacja (badanie lekarskie)   

 9:00 – 9:30 narada kierowników ośrodków      
9:30 – rozpoczęcie zawodów 

 13:00 – 14:00 przerwa obiadowa 
 14:00 – uroczyste otwarcie zawodów 
 14:30 – 18:00 eliminacje kata i kumite oraz finały kata 
     19:00 – kolacja dla zawodników i sędziów 
     20:30 – sayonara dla kierowników ośrodków (na koszt organizatora) 
      

 

mailto:akademiakyokushin@wp.pl
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25.09.2016 (niedziela) 
     9:00 – śniadanie  
     10:00 – walki półfinałowe i finałowe 
     13:00 – wręczenie medali i nagród, zakończenie zawodów  
 
10. Nagrody 

 
 Zawodnicy, którzy zdobędą 1-3 miejsce otrzymają medale, dyplomy  

i nagrody rzeczowe  
 Drużyny za zajęcie 1-4 miejsca otrzymają puchary, dyplomy 
 Najwszechstronniejszy Zawodnik Międzynarodowego Turnieju otrzyma 

puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową 
 Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa 

 
11. Informacje końcowe 
 

 Protesty należy składać u Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium 100 
zł. W przypadku odrzucenia protestu wadium nie podlega zwrotowi 

 Drodzy Sensei, ze względu na to, że w ubiegłym roku  
w Turnieju brało udział 295 zawodników, organizator prosi  
o dotrzymanie terminu zgłoszeń i wpłat ze względu na 
ograniczone możliwości zakwaterowania.  

 O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń 
 W sprawach nie objętych regulaminem decydować będą Organizator  

i Sędzia Główny 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie 
 W sprawach skarg i wniosków petycje należy kierować do Sędziego 

Głównego i Organizatora 
 Zawodnicy obowiązkowo powinni posiadać ochraniacze na goleń-stopa, 

piąstkówki, dodatkowo chłopcy – suspensoria,  
dziewczęta – ochraniacze na piersi  

 Aktualną kartę zdrowia sportowca 
 Dodatkowych informacji udziela: 

 
Sekretariat Klubu: tel 600 806 177  

 

Organizatorzy XII Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin  
o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujście życzą sportowych sukcesów  

i miłego pobytu w Świnoujściu 
 
 

 
 

      

 

 

 

Sensei  

Paweł Sujka 



Wykaz kata obowiązujących podczas XII Międzynarodowego Turnieju Dzieci  

i Młodzieży w Karate Kyokushin,  

Świnoujście 24-25.09.2016r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria wiekowa Kata obowiązujące  

w I turze 

Kata obowiązujące  

w II turze 

Dziewczęta i chłopcy 8-9 lat 

(2008-2007r) 

Taikyoku-kata sono ichi Taikyoku-kata sono ni 

Dziewczęta i chłopcy 10-11 

lat (2006-2005r) 

Taikyoku-kata sono ichi/ni Pinian-kata sono ichi/ni 

Kihon-kata sono ni 

Dziewczęta i chłopcy 12-13 

lat (2004-2003r) 

Taikyoku-kata sono ni/san 

Pinian sono ichi 

Pinian-kata sono ichi/ni/san 

Dziewczęta i chłopcy 14-15 

lat (2002-2001r) 

Pinian-kata sono ichi 

Sakugi sono ni 

Taikyoku-kata sono san 

Pinian-kata sono ni/san/yon 

Sakugi sono san 

Tsuki-no-kata 

Dziewczęta i chłopcy 16-17 

lat (2000-1999r) 

Pinian-kata sono ni/san/yon Pinian kata sono go 

Tsuki no kata 

Geksai dai 

Saiha 

Yantsu 

Geksai sho 

Kobiety i mężczyźni 18lat  

i powyżej (1998 i starsi) 

Pinian-kata sono yon/go 

Yantsu 

Tsuki no kata  

Saiha 

Geksai-dai 

Geksai-sho 

Seienchin 

Sushi-ho 

Kanku-dai 

Seipai 

Garyu 


