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W KARATE  KYOKUSHIN 

 ZŁOCIENIEC 2018 
 
Wspólnie z Zachodniopomorską Federacja Sportu  

i Zachodniopomorskim Związkiem Karate, Klub Karate 

Kyokushin Złocieniec ma zaszczyt zaprosić reprezentację 

Waszego Klubu do wzięcia udziału w XIX Wojewódzkiej 

Olimpiadzie Młodzieży w Karate Kyokushin, która odbędzie 

się w dniu 29.09.2018 r. w Złocieńcu 
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XIX WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 
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I. Organizator 

1- Klub Karate Kyokushin Złocieniec  

     ul. Bohaterów Monte Cassino 1a-1b; 78-520 Złocieniec 

     tel. 601 08 67 65  

 www.kyokushin-zlocieniec.org   e-mail:  klub@kyokushin-zlocieniec.org 
 

     Nr konta: PKO BP 46 1020 2847 0000 1902 0056 2850 

 

2- Zachodniopomorski Związek Karate 

    ul. Piłsudskiego 90 

    75 – 950 Koszalin 
 

II. Patronat  

 

Medialny Patronat  - Radio ESKA Szczecinek, Telewizja Kablowa Gawex, Głos Koszaliński,  

                                   Tygodnik Drawski. 

III. Termin i miejsce  

29.09.2018 r.  (sobota) hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół im. Władysława 

Andersa (Złocieniec ul. Okrzei 9) – przyjazd ekip do godz. 9.00 

IV. Wstępny program olimpiady młodzieży. 

 

9.00 – przyjazd ekip, weryfikacja 

9.15 – narada sędziów, 

10.00 – rozpoczęcie zawodów 

13.00 - obiad 

14.00 – oficjalne otwarcie WOM 

17.00– finały kata i kumite 

18.30 – dekoracja zwycięzców 
 

V. Regulamin zawodów  

   

1. Uczestnictwo drużyn 

 w turnieju uczestniczą jednostki kultury fizycznej zrzeszone w Polskiej Organizacji 

Kyokushinkai posiadające aktualną licencję PZK i są członkiem 

Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Karate. 

 W zawodach może wziąć udział dowolna ilość zawodników w poszczególnej 

kategorii z każdego klubu.  

 

          2.  Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający : 

 

 aktualną kartę zdrowia sportowca z aktualnym orzeczeniem lekarskim, 

 licencja zawodnika, 

http://www.kyokushin-zlocieniec.org/
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 dokument potwierdzający wiek, 

 czyste, białe karategi, ze znakami kyokushin, 

 ochraniacze wymagane we wszystkich kategoriach kumite, (ochraniacze białe bawełniane 

goleń śródstopie i dłonie) 

 

3. Sędzią głównym zawodów będzie sensei Andrzej Kłujszo - IV dan. 

 

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

    podczas narady. 

 

        5. Zgłoszenia na zawody 

Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 24.09.2018 r. poprzez portal internetowy 

wykorzystując poniższy link: 

 https://www.kihapp.com/tournaments/4211-wojewodzka-olimpiada-mlodziezy-2018 

 

W przypadku pytań dotyczących rejestracji w portalu internetowym proszę o kontakt: 

Radosław Ambroziak 

e-mail: biuro@husaria.org.pl 

tel.: 888 560 717 

 
 

6. Uczestnictwo 

Zawody będą rozgrywane według przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate 

   w następujących konkurencjach: kata i kumite 

 

 kata  

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

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

 

 Kata synchroniczne – 3 zawodników / mogą być drużyny mieszane/ 

 Konkurencja kata do 9 lat – Taykyoku kata sono ichi lub ni (do wyboru) 

 Konkurencja kata  10 – 11 lat – Taykyoku kata sono ni lub san (do wyboru) 

 Konkurencja kata 12 – 13 lat – Pinian kata sono ni i  san 

 Konkurencja kata 14 – 15 lat – Pinian kata sono yon, tsuki no kata 

 

 Kumite bez kontaktu ( walka z cieniem)  

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

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

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

macie bez podziału na kategorie wagowe) 

 Kumite pozorowany kontakt chłopców: 

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

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

- 11 lat (-40kg)(+40kg), 

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

- czas walki: 1min, dogrywka: 1 min 

 Kumite pozorowany kontakt dziewczynek: 

http://www.kyokushin-zlocieniec.org/
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- 9 lat (-30kg)(+30kg), 

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

- 11 lat (-40kg)(+40kg), 

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

- czas walki: 1min, dogrywka: 1 min 

 

Zawodnik 9 lat może startować tylko w jednej konkurencji kumite, bez kontaktu  

lub z kontaktem. 

 

 Kumite semi kontakt młodzików  

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

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

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

 Kumite lekki kontakt młodziczek  

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

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

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

 

 Kumite semi kontakt juniorów młodszy, 

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

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

- czas walki: 2 min, dogrywka: 1 min 

 Kumite semi kontakt juniorek młodszych  

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

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

- czas walki: 2 min, dogrywka: 1 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) drużynowa: I, II, III 

 

9.   Nagrody: 

a) indywidualna w konkurencjach ( kata, kumite) od I do III miejsca - medale i dyplomy WOM, 

za miejsca IV do VI - dyplom WOM 

b) drużynowo od I do III - dyplomy WOM 
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VI.  Postanowienia końcowe 

 Organizator prosi o przestrzeganie terminu zgłoszeń. Ze względu na dużą ilość 

konkurencji termin zgłoszenia jest NIEPRZEKRACZALNY (24.09.2018). 

Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń napływających po wyznaczonym 

terminie. 
 Uprzejmie prosimy o przywóz co najmniej po trzech sędziów danego klubu lub sekcji       

w celu sprawniejszej obsługi zawodów. Sędzia powinien posiadać kompletny strój 

sędziowski (biała koszula, szare spodnie, granatowy krawat oraz gwizdek) 

 Startowe wynosi 40 zł od zawodnika - płatne na miejscu przed zawodami  

 Organizatorzy zapewniają dla zawodników i sędziów obiad  

 Startujący do weryfikacji zgłasza się z legitymacją szkolną  

 W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria wagowa  

w kumite może być odwołana lub połączona z inną. 

 Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW. 

 Protesty należy składać do sędziego głównego po wpłaceniu do organizatora wadium  

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

 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje sędzia główny 

 Szczegółowych informacji udziela telefonicznie Wojciech Pawłowicz – 601 08 67 65 lub 

Marek Chmura – 795 215 299 

 

Załączniki 

1. Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w zawodach. 

2. Wykaz kata obowiązujących na zawodach. 

 

Organizatorzy XIX WOM  w Karate Kyokushin – Złocieniec 2018  życzą miłego 

pobytu w Złocieńcu i wielu sukcesów sportowych. 

Osu !!! 

 

Prezes Klubu Karate 

Kyokushin Złocieniec 
 

Marek Chmura 
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Załącznik Nr 1 do regulaminu 
 

Wykaz kata na XIX Wojewódzką Olimpiadę Młodzieży  
w Karate Kyokushin Złocieniec 2018 

 

Kategoria wiekowa I  tura obowiazkowa II  tura 

Dzieci dziewczęta i 
chłopcy do 9 lat 

Taikyoku kata sono ichi Taikyoku kata sono ni/san 

Dzieci dziewczęta i 
chłopcy 10 i 11 lat 

Taikyoku kata sono ichi/ni 
Taikyoku kata sono san, 
Pinian kata sono ichi 

Młodzik dziewczęta  
i chłopcy 12 – 13 lat 

Taikyoku kata sono san, 
Sakugi kata sono ni, 
Pinian kata sono ichi 

Pinian kata sono ni/san 
Kichon kata sono ni 
Pinian kata sono yon 
Sakugi kata sono san, 
Tsuki no kata 

Junior młodszy 
dziewczęta  
i chłopcy 14 – 15 lat 

Taikioku kata sono san, 
Pinian kata soni ichi, 
Sakugi kata sono ni 

Pinian kata sono 
ni/san/yon, 
Tsuki no kata, 
Sakugi kata sono san 
 

 
 Tura I obowiązkowa:  zawodnik wykonuje kata w drodze losowania lub wyboru przez sędziego głównego 
zawodów. 

Tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych w tabeli z kolumny II tura. 
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............................................................................. ....................................................................... 
imię i nazwisko rodzica ( opiekuna ) miejscowość,  data 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) 

 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
urodzonego ( data urodzenia rrrr / mm / dd. ) 

 
................................................................................................................... 

w XIX  Zachodniopomorskiej Olimpiadzie  
 

w dniu ……29.09.2009 r.  w Złocieńcu 
w konkurencji : kumite bez kontaktu, kumite*, 

 
 

Oświadczam jednocześnie, iż w/w posiada ubezpieczenie NNW, licencję zawodniczą i aktualne badania 
lekarskie pozwalające na współzawodnictwo sportowe w w/w konkurencjach. 

 
.......................................................................................... 

podpis czytelny rodzica ( opiekuna ) 
 

UWAGA ! Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka w całości własnoręcznie ! 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

UPOWAŻNIENIE 
 

Ja, niżej podpisany/a, ojciec/matka 
(Imię Nazwisko PESEL dziecka)  

 

................................................................................................................................................................ 
 wyrażam zgodę na wykonanie 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 

Nazwisko PESEL opiekuna – np. trener) 

do odbioru mojego dziecka ze szpitala na moją odpowiedzialność. 
 
 

........................................................................................................................................................... 
Podpisy czytelne rodziców 
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