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XII Powiatowy Turniej Karate Kyokushin                                 

w Gorzycach 
 

 

 

 

 

I. Organizator:       Gorzycki Klub Karate Kyokushin 

  

 

II. Współorganizator:      Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu 

 

 

III.   Termin i miejsce:   

                  

 30.11.2019r. 
        Sala Gimnastyczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II 

        ul. Edukacji Narodowej 3 

        39-432 Gorzyce 

 

 

 

IV.   Program Turnieju 
 

8.30 – 10.00 – przyjazd ekip, weryfikacja zawodników 

10.00 - 10.30 – narada sędziów 

11.00 - rozpoczęcie zawodów; kata, walki eliminacyjne; 

12.00 - oficjalne otwarcie turnieju 

16.00- dekoracja zwycięzców 

                  16.30– SAYONARA 
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V. Konkurencja:  KATA CHŁOPCY/ DZIEWCZĘTA 

 

KATEGORIA I TURA 

2012 i młodsze - dziewczęta  

2012  i młodsi -  chłopcy  

2011 – 2010  dziewczęta D 

2011 - 2010 chłopcy O 

2009 - 2008 dziewczęta W 

2009 - 2008 chłopcy O 

2007 - 2006 dziewczęta L 

2007 - 2006 chłopcy N 

E 2005 - 2004 dziewczęta 

2005 - 2004 chłopcy  

2003 - 2001 dziewczęta 

2003 – 2001 chłopcy 
Obowiązuje jedna tura KATA (dowolny wybór).                                                                                     

Występuje podział na kategorie dziewcząt i chłopców.                                                                                                       

W przypadku zgłoszenia niedostatecznej liczby zawodników,                                                                                         

dana kategoria może zostać odwołana lub połączona z inną grupą. 

 

 

VI.  KUMITE semi kontakt 

 
DZIEWCZĘTA 

1)   Dzieci (2012 i młodsze): OPEN 

2)   Kadetki  młodsze (2011 – 2010):  -35kg, +35kg 

4)   Kadetki (2009 – 2008) : -35kg, +35kg 

6)   Młodziczki (2007 – 2006): -50kg, +50kg 

8)  Juniorki młodsze (2005 – 2004): -50kg, +50kg 

10) Juniorki (2003- 2001): -60kg, +60kg. 

 

CHŁOPCY 

1)  Dzieci (2012 i młodsi):  OPEN 

2)  Kadeci młodsi  (2011 – 2010): -30kg, -35kg, -40kg, +40kg 

4)   Kadeci (2009 – 2008): -40kg, +40kg 

6)   Młodzicy (2007 – 2006): -45kg, +45kg 

8)   Juniorzy młodsi (2005 – 2004): -50kg, +50kg 

10) Juniorzy (2003- 2001): -60kg, +60kg.

ZAWODNICY Z ROCZNIKA 2001 – BEZ UKOŃCZONYCH 18 LAT W DNIU 

ZAWODÓW. 



 

 

 

Walki w powyższych rocznikach rozegrane zostaną według przepisów WKB. 

Walki SEMI KONTAKT dzieci i kadetów- w ochraniaczach tułowia typu HOGO, ochraniaczach 

na goleń i stopę, rękawice – piąstówki, kask ochronny. 

 

Walki SEMI KONTAKT juniorów, juniorów młodszych oraz młodzików – w ochraniaczach na 

goleń i stopę, rękawice- piątsówki, kask ochronny, suspensoria/ochraniacze na piersi(miseczki). 

 

Kaski ochronne na głowę oraz ochraniacza tułowia typu HOGO zabezpiecza organizator turnieju.   

 

ZASTRZEGAMY PRAWO DO ZMIANY KATEGORII WAGOWYCH JAK I PODZIAŁU 

ICH ZE WZGDLĘDU NA STOPNIE KYU. 

  

VII.  Czas kumite: 

1.Dzieci – 1 minuta 

2.Młodzik, kadet – 1,5 minuty 

3. Junior młodszy, junior – 2 minuty. 

 

 

       VIII. Zasady przeprowadzania turnieju: 
 

1. Turniej zostanie rozegrany w konkurencjach dziewcząt i chłopców                               

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

2.  Zawody będą rozgrywane według światowych przepisów i regulaminu WKB. 

3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu 

turnieju. 

4.  Kierownicy ośrodków oraz instruktorzy posiadający uprawnienia sędziowskie 

powinni posiadać kompletny strój sędziowski. 

5. W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria                               

w kumite może być odwołana lub połączona z inną; w kata może być 

połączona kategoria dziewcząt i chłopców w danej grupie wiekowej. 

6. Zawodnik może startować tylko w jednej grupie wiekowej.  

7. Puchar dla wybranego zawodnika „BEST SPIRIT” i „BEST TECHNIC”. 

8. Udział wszystkich zawodników w GI podczas ceremonii otwarcia jest 

obowiązkowy. 

 

 

lX. Warunki uczestnictwa: 

 

a. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości 

zawodników w każdej kategorii. 

b. W turnieju mogą brać udział członkowie Klubów Karate Kyokushin,                                

którzy zostali zgłoszeni w terminie i zweryfikowani, posiadający ważną 

legitymację szkolną, kartę zdrowia sportowca, czyste karategi. 

c. Wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych                                                  

na udział dziecka w zawodach. 

 

 

 

 

 



 

 

 

X. Zgłoszenia i losowanie: 

 

1. W celu usprawnienia turnieju, zgłoszenia należy przesyłać do  25.11.2019 r.   

do godziny 24.00. Zgłoszenia można przesłać na adres mailowy                      

Gorzyckiego Klubu Karate Kyokushin: gorzklub@wp.pl bądź poprzez kontakt 

telefoniczny: 606 433 731. 

2. Organizator prosi o przestrzeganie terminu zgłoszeń ekip.                        

Zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod 

uwagę! 

3. Opłata stratowa 50 zł- w tej kwocie zapewniamy obiad dla zawodników. 
 

 

XI. Nagrody: 

 

1. Za zajęcie miejsc medalowych zawodnicy i zawodniczki otrzymają pamiątkowe 

puchary i dyplomy. 

 

2. Sędziom zapewniamy posiłek. 

 

 

XII. Postanowienia końcowe:  

 

4.  Protesty końcowe należy składać do Sędziego Głównego po wpłaceniu 

wadium- 100zł. W przypadku odrzucenia protestu wadium nie podlega 

zwrotowi. 

5.  W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator Turnieju                   

oraz Sędzia Główny. 

6. Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie przysługują wyłącznie 

Organizatorowi. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas 

turnieju. 

8. Sayonara dla zaproszonych gości. 
 

 

 

 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego  

XII Powiatowego Turnieju Karate Kyokushin 

w Gorzycach 

Życzę wszystkim uczestnikom wspaniałych sukcesów  

OSU! 
 

mailto:gorzklub@wp.pl

