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Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Karate Kyokushin 
Świnoujście, 29.05.2021 

 

 
 

Regulamin 
 

1. Organizator 
 

Świnoujska Akademia Karate Kyokushin 
ul. Piłsudskiego 9 

Świnoujście, 72-600 
                                     tel. kom.  +48 600-806-177, +48 793-445-777                                   
                                         e-mail:  akademiakyokushin@wp.pl 
       

2. Współorganizatorzy 
 

 Zachodniopomorski Związek Karate 
 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” 
 Miejski Dom Kultury 

 

3. Patronat 
 

 Prezydent Miasta Świnoujścia 

 
4. Patronat medialny 

 

 Zachodniopomorska TV 
 Telewizja Słowianin 
 Twoje Radio 
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5. Termin i miejsce 

 
 29 maja 2021 r. 
 Kompleks Sportowy Uznam Arena ul. Grodzka 5 

 

6. Warunki uczestnictwa 
 

Uczestnictwo drużyn 

 w turnieju uczestniczą jednostki kultury fizycznej,  zrzeszone w Polskim Związku Karate  

i posiadające aktualną licencję PZK i będące członkiem 
Zachodniopomorskiego 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.  
 

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, suspensoria – chłopcy, ochraniacze piersi - dziewczęta/  
 zgoda rodziców lub opiekuna prawnego  

 

Zawody będą rozgrywane według przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate   
i Zachodniopomorskiego Związku Karate w Koszalinie w następujących konkurencjach:  
kata i kumite 

 
 kumite bez kontaktu dziewcząt w kategoriach wiekowych 5, 6 i 7 lat 
 kumite kontakt pozorowany dziewcząt w kategoriach wiekowych i wagowych:  

8 lat -27kg, +27kg 

9 lat -30kg, -33kg, +33kg 
 kumite light contact dziewcząt w kategoriach wiekowych i wagowych: 

kadetki (10-11 lat) -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg 

 kumite semi contact dziewcząt w kategoriach wiekowych i wagowych: 
młodziczki (12 lat) -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -62kg, +62kg 
młodziczki (13lat) -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg 

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

 kumite bez kontaktu chłopców w kategoriach wiekowych 5, 6 i 7 lat 

 kumite kontakt pozorowany chłopców w kategoriach wiekowych i wagowych:  
8 lat -27kg, +27kg 
9 lat -30kg, -33kg, +33kg 

 kumite light contact chłopców w kategoriach wiekowych i wagowych: 
kadeci (10-11 lat) -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, +48kg 

 kumite semi contact chłopców w kategoriach wiekowych i wagowych: 

młodzicy (12 lat) -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -62kg, +62kg  
młodzicy (13lat) -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg 
juniorzy młodsi (14-15 lat) -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg 

 
 kata dziewcząt w kategoriach wiekowych:  

8-9; 10-11; 12-13; 14-15 



 

 

 kata chłopców w kategoriach wiekowych:  

8-9; 10-11; 12-13; 14-15 
 

7. Weryfikacja, losowanie i sędziowanie 
 

 Sędzią głównym zawodów jest shihan Andrzej Kłujszo 5 dan 
 Składy sędziowskie do kumite i kata zostaną powołane decyzją Sędziego Głównego  

w dniu 29.05.2021r. podczas narady kierowników ośrodków.  

W związku z powyższym kierownicy ośrodków powinni posiadać kompletny strój 
sędziowski. 

 Punktacja  

 

indywidualna  

Miejsce I II III IV V - VI VII - VIII 

Młodzik 9 7 5 4 3 2 

Dzieci 7 5 4 3 2 1 

 

drużynowo : I, II, III 

 
8. Zgłoszenie 

 
 Zgłoszenia (przyjmowane będą tylko na załączonej karcie zgłoszenia)  

należy dokonywać przesyłając kartę zgłoszenia elektronicznie do dnia  

25 maja 2021r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

 
Świnoujska Akademia Karate Kyokushin, ul. Piłsudskiego 9,  

72-600 Świnoujście 

akademiakyokushin@wp.pl 

www.akademiakarate.com 

tel. + 48 600 – 806 – 177, +48 793-445-777  
 

 Odpłatność za udział w zawodach od jednego uczestnika wynosi 50zł –startowe  
i obiad.  

 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 Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży: 
 

29.05.2021 (sobota)    
8:00 – 9:00 przyjazd ekip i weryfikacja     
9:00 – 9:30 narada kierowników ośrodków      

9:30 – rozpoczęcie zawodów – eliminacje kata, kumite 
 13:00 – 14:00 przerwa obiadowa 
 14:00 – uroczyste otwarcie zawodów 

 14:30 – 18:00 finały kata oraz walki półfinałowe i finałowe 
     18:00 – wręczenie medali i nagród, zakończenie zawodów 
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10. Nagrody 

 
 Zawodnicy, którzy zdobędą 1-3 miejsce otrzymają medale i dyplomy  
 Drużyny za zajęcie 1-3 miejsca otrzymają puchary, dyplomy 

 

11. Informacje końcowe 
 

 Protesty należy składać u Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium 100 zł.  

W przypadku odrzucenia protestu wadium nie podlega zwrotowi 
 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 przypadku braku zgłoszeń w poszczególnych kategoriach, Organizator zastrzega sobie 

prawo do ich zmiany.  

 W sprawach skarg i wniosków petycje należy kierować do Sędziego Głównego  
i Organizatora 

 Zawodnicy obowiązkowo powinni posiadać własne ochraniacze na goleń-stopa, 

piąstkówki, dodatkowo chłopcy – suspensoria, dziewczęta – ochraniacze na piersi oraz 
kaski i hogo 

 Aktualną kartę zdrowia sportowca 

 Proszę pamiętać, że podczas trwania zawodów obowiązują aktualne na ten dzień 
wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz GIS dotyczące organizacji zawodów w czasie 
pandemii covid-19 

 Dodatkowych informacji udziela: 

 
Sekretariat Zawodów: tel. +48 793-445-777, +48 600 806 177   

 

Organizatorzy życzą sportowych sukcesów  
i miłego pobytu w Świnoujściu 

 
 

 
 

      

 

 

 

Sensei  

Paweł Sujka 



 

 

Wykaz kata obowiązujących podczas Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży, 

Świnoujście 29.05.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria wiekowa Kata obowiązujące  

w I turze 

Kata obowiązujące  

w II turze 

Dziewczęta i chłopcy 8-9 lat 

(2013-2012r) 

Taikyoku sono ichi/ni Pinian sono ichi/ni 

Dziewczęta i chłopcy 10-11 

lat (2011-2010r) 

Taikyoku sono ichi/ni Pinian sono ichi/ni 

Młodzik - dziewczęta  

i chłopcy 12-13 lat  

(2009-2008r) 

Taikyoku sono ichi/san 

Pinian sono ichi 

Pinian sono ni/san/yon 

Tsuki-no kata 

Sakugi sono san 

Junior młodszy - dziewczęta  

i chłopcy 14-15 lat  

(2007-2006r) 

Pinian sono ichi 

Sakugi sono ni 

Taikyoku sono san 

Pinian sono ni/san/yon 

Tsuki-no kata 

Sakugi sono san 


