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 5. WAGOWE MISTRZOSTWA EUROPY 

KYOKUSHIN KARATE 

WKB 
DZIECI, JUNIORÓW, DOROSŁYCH I OLDBOY 

12/13 LISTOPADA 2022 r. – DĘBICA, POLSKA 
KA 

PROGRAM 
 

 
 

1. Organizator: World Kyokushin Budokai Poland, Leżajski Klub Kyokushin Karate. 
 
2. Partnerzy: Burmistrz Miasta Dębica, MOSiR Dębica, Klub Karate Kyokushin Bushido. 
 
3. Termin i miejsce: 12-13 listopada 2022 r. - Hala Sportowa MOSiR przy ul. Sportowa 26 w Dębicy. 
 
4. Uczestnictwo: W mistrzostwach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników.  
Organizator nie wprowadza limitu stopni. Wskazany staż treningowy minimum 2 lata. 
Zawody będą rozegrane we wszystkich kategoriach wiekowych według światowych pełnych przepisów  
World Kyokushin Budokai. 
 
5. Rejestracja zawodników: odbędzie się od 15 września do 25 października 2022 r. za pośrednictwem panelu  
rejestracyjnego KUMITE TECHNOLOGY. 
 
6. Opłata:  
Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową, która pokrywa część kosztów organizacyjnych - ZAŁĄCZNIK 3. 
 
7. Oficjalny hotel: „Gold” ul. Sportowa 22, 39-200 Dębica. Rezerwacja Hotelu do 20 października 2022 r. za  
pośrednictwem biura zawodów na adres: championships@wkbpoland.pl  TYLKO na formularzu Excel dostępnym 
u Organizatora. 
 
8. Weryfikacja i rejestracja zawodników: odbędzie się w sali nr 121 Domu Sportu przy ul. Sportowa 26 w Dębicy. 
 
Zawodnicy podczas weryfikacji muszą posiadać przy sobie: 

- dokument stwierdzający tożsamość  
- zgodę rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich) 
- zgodę na start 
- ważne badania lekarskie od lekarza sportowego 
- ubezpieczenie 
- osobiste Gi (bluza) 
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9. Kategorie kumite i kata: 
 

KUMITE MĘŻCZYZN I KOBIET 
KUMITE	REGULATIONS 
 

Kategoria wagowa Czas walk 

MĘŻCZYŹNI +18 lat: -65; -70; -75; -80; -85; -90; +90 Eliminacje: 120 sec.>120 sec.> Waga>120 sec. 
Półfinały i finały:180 sec.>120 sec.>Waga>120 sec. 
 
Różnica wagi 3 kg (w kategoriach, które sa co 5 kg)  
Różnica wagi 5 kg (w kategoriach, które są co 10 kg) 
W kategorii superciężkiej i open 10kg 
 

KOBIETY +18 lat: -55; -60; -65; +65 

MĘŻCZYŹNI 
OLDBOY +40 lat:  -80; +80  

90 sec >90 sec > Waga>90 sec 
120 sec.>120 sec.> Waga>120 sec. 
 
Różnica wagi 3 kg (w kategoriach, które idą co 5 kg)  
Różnica wagi 5 kg (w kategoriach, które idą co 10 kg) 
W kategorii superciężkiej i open 10kg 
 
 

KOBIETY 
OLDBOY +35 lat: -65; +65 

 
KUMITE JUNIORÓW 

Chłopcy  Dziewczęta 
Waga (w kg) Wiek Waga (w kg) 

-25 -30 -35 +35 8-9 lat -30 -35 +35 

-30 -35 -40 -45 -50 +50 10-11 lat -35 -40 +40 

-40 -45 -50 -55 -60 +60 12-13 lat -40 -45 -50 +50 

-50 -55 -60 -65 -70 +70 14-15 lat -45 -50 -55 +55 

-60 -65 -70 -75 -80 +80 16-17 lat -50 -55 -60 +60 

 
Czas walki dzieci 8-11 lat 
90 sec.>90 sec.>Waga (3 kg) >90 sec. 
Czas walki Juniorów 12-17 lat 
120 sec.>120 sec.>Waga (3 kg) >120 sec. 
 
Zawodnicy podczas walki mają obowiązek używać ochraniaczy wg poniższej tabeli: 

kategoria obowiązkowe ochraniacze osobiste 

Dzieci 8-11 lat 

- białe ochraniacze goleń – stopa, 
- kask z kratką (z ochroną twarzy), 
- piąstkówki,  
- mężczyźni – suspensorium, 
- ochraniacz tułowia Hogo, 

Junior 12-17 lat 

- białe ochraniacze goleń – stopa, 
- piąstkówki,  
- kask z kratką (z ochroną twarzy), 
- mężczyźni – suspensorium, 
- kobiety – ochraniacz na piersi osobne miseczki piankowe i elastyczna ko-
szulka, 

Oldboy 

- białe ochraniacze goleń – stopa, 
- piąstkówki, 
- mężczyźni – suspensorium, 
- kobiety – ochraniacz na piersi; osobne miseczki piankowe i elastyczna ko-
szulka, 
- opcjonalinie ochraniacz na zęby (tzw. szczęka), 

+ 18 lat 
- mężczyźni – suspensorium,  
- kobiety ochraniacz na piersi; osobne miseczki piankowe i elastyczna ko-
szulka,  
- opcjonalinie ochraniacz na zęby (tzw. szczęka), 
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Jeśli wiek lub waga zawodnika nie będą zgodne z danymi w zgłoszeniu, będą następujące opcje: 
1) dyskwalifikacja; 
2) kara pieniężna w wysokości drugiego startowego i przeniesienie do faktycznej kategorii; 
3) jeżeli w kategorii wagowej będzie mniej niż ośmiu zawodników, kategoria ta zostanie anulowana i zawodnicy         
zostaną przeniesieni do innej kategorii. 
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy. 
 
 
 
 

KATA 
KATA	REGULATIONS 
 
 

WIEK I TURA (PUNKTY) 
II TURA (PUNKTY) 

DLA 8 NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW 

III TURA (CHORĄGIEWKI) 

DLA 4 NAJLEPSZYCH 
ZAWODNIKÓW 

   8-9 lat Taikioku sono san Pinan sono san, Pinan sono yon 

Kata - z II Tury, które nie 
zostało w niej wykonane  

 

10-11 lat Taikioku sono san Pinan sono san, Pinan sono yon 

12-13 lat Pinan sono ni Pinan sono yon, Pinan sono go 

14-15 lat Pinan sono go Gekisai dai, Tsuki no kata 

16-17 lat Tsuki no kata Gekisai sho, Saiha 

+ 18lat Gekisai sho Garyu, Seienchin, Seipai, Kanku Dai, Sushiho 
 
Konkurencja kata zostanie rozegrana z podziałem na wiek dla mężczyzn i kobiet w trzech turach: 
I tura oceniana na punkty zawodnik wykonuje kata według tabeli,  
II tura oceniana na punkty zawodnik wykonuje kata wybrane z tabeli,  
III tura finałowa oceniana na flagi zawodnik wykonuje kata wybrane z tabeli inne niż w II turze, 
 
10. Nagrody:  
Za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach kumite zawodnicy otrzymają puchary, medale                       
i dyplomy. Bedą walki o trzecie miejsce, jeżeli w danej kategorii kumite będzie mniej niż 8 zawodników. Ponadto, jeśli 
w danej kategorii kumite będzie mniej niż 8 zawodników, kategoria może być połączona lub odwołana. 
 
11. Zgłoszenia: 
Rejestracja zawodników odbędzie się od dnia 15 września do 25 października 2022 r. do godz. 24.00. za                            
pośrednictwem panelu rejestracyjnego  KUMITE TECHNOLOGY. Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność         
innego podziału kategorii.  
W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną wagę oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodnika. 
 
12. Plan na 11 listopada 2022 r.  
09:00 do 19:00 – rejestracja i weryfikacja zawodników Dom Sportu sala nr 112 
16:00 do 18:00 - seminarium dla sędziów Hotel Gold 
19:00 do 21:00 - miting WKB Hotel Polonez 
 

 
Wszyscy zawodnicy startujący w Mistrzostwach Europy muszą posiadać ważne ubezpieczenie NNW. 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia i nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. 
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13. Plan na 12 listopada 2022 r. 
08:20 - 09:00 narada sędziów 
09:20 - 10:00 oficjalne otwarcie Mistrzostw Europy  
10:00 - 12:30 kata 
12:30 - 19:30 kumite 
19:30 - 21:00 zakończenie i rozdanie nagród 
 
14. Plan na 13 listopada 2022 r. 
08:20 - 09:00 narada sędziów 
10:00 - 12:30 kata 
12:30 - 16:30 kumite 
17:30 - 19:00 zakończenie i rozdanie nagród 
 
15. Ubezpieczenie 
Zgodnie z ustawą o sporcie ekipy wystawiające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie swoich                           
reprezentantów. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.  
 
16. Postanowienia końcowe 
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 
 
17.Dodatkowe informacje 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kategorii po weryfikacji i w dniu zawodów. Organizator nie                 
ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody           
odpowiada rodzic lub opiekun. Wstęp na turniej jest bezpłatny i otwarty dla publiczności. Aby uzyskać więcej nformacji 
skontaktuj się za pośrednictwem championships@wkbpoland.pl  oraz zobacz poniżej załączniki 1-3. 
 
Prezes WKB Poland: Shihan Dariusz Burda 
+48505142555 
office@wkbpoland.pl  
Prezes LKKK: Sensei Mirosław Hołda 
+48572744995 
biuro@karatelezajsk.pl  
Prezydent World Kyokushin Budokai: Hanshi Pedro Roiz 
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ZAŁĄCZNIK 1  

 

Miejscowość ..........................., dnia ........................  
 
 

ZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA NA UDZIAŁ W WALKACH KONTAKTOWYCH  
PODCZAS WAGOWYCH MISTRZOSTW EUROPY KARATE KYOKUSHIN 

W DNIACH 12-13 LISTOPADA 2022 W DĘBICY 
 
 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na start:  

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

(Nazwisko imię i pesel zawodnika) 

w konkurencji kata / kumite*karate kyokushin w walkach kontaktowaych z użyciem pełnej siły kopnięć  
i uderzeń.  

Oświadczam, że znam zasady walki, obowiązujące regulaminy oraz przepisy i akceptuję ryzyko sportowe 
związane z moim udziałem w tych zawodach.  

Wyrażam zgodę na rzecz Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate i World Kyokushin Budokai Poland oraz 
zezwolenie do wykorzystania wizerunku mojego w związku z Turniejem, w tym na obrót egzemplarzami, na 
których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie           
technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób 
utrwalonymi w ramach realizacji działań służących popularyzacji i reklamie karate kyokushin oraz innych 
działań LKKK i WKB Poland zgodnych z ich statutem. Wizerunek mój nie może być użyty w formie lub 
publikacji obraźliwej dla mnie lub w inny sposób naruszać dobra osobiste moje.  

Jednocześnie oświadczam, że mam obowiązkowe ochraniacze osobiste, ubezpieczenie zdrowotne oraz ze 
posiadam ważne w dniu zawodów badania stwierdzające zdolność do uprawiania karate wydane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

Niniejsze Zgoda nie podlega zmianom ustnym.  

 

...................................................................................... 
podpis zawodnika 

*niepotrzebne skreślić  
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ZAŁĄCZNIK 2  
 

Miejscowość ..........................., dnia ........................  

 
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WALKACH KONTAKTOWYCH  
PODCZAS WAGOWYCH MISTRZOSTW EUROPY KARATE KYOKUSHIN 

W DNIACH 12-13 LISTOPADA 2022 W DĘBICY 
 
 

Wyrażam zgodę na start mojego dziecka:  

.................................................................................................................................... (Nazwisko imię i pesel 
zawodnika) 

w konkurencji kata/kumite*semi kontakt karate kyokushin (walka kontaktowa w ochraniaczach z użyciem 
kopnięć i uderzeń). 

Oświadczam, że znam zasady walki, obowiązujące regulaminy, przepisy i akceptuję ryzyko sportowe 
związane z udziałem mojego dziecka w tych zawodach.  

Wyrażam zgodę na rzecz Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate oraz zezwolenie do wykorzystania                      
wizerunków dziecka powstałych w związku z Turniejem, w tym na obrót egzemplarzami, na których                
utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami         
i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w 
ramach realizacji działań służących popularyzacji i reklamie karate kyokushin oraz innych działań LKKK 
zgodnych z jego statutem. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 
mnie, dziecka lub w inny sposób naruszać dobra osobiste moje lub dziecka.  

Jednocześnie oświadczam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować się dowodem tożsamości 
ze zdjęciem, będzie posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy osobistych oraz że 
posiada ważne w dniu zawodów badania stwierdzające zdolność do uprawiania karate wydane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Niniejsze Zgoda nie podlega zmianom ustnym.  
 
 

................................................................................................................. 
(podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

*niepotrzebne skreślić  
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ZAŁĄCZNIK 3 
 
 
 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE 
 
 

 
 W semi kontakcie obowiązkowe badania od lekarza sportowego. 
 Zawodników należy zarejestrować za pośrednictwem panelu rejestracyjnego KUMITE	TECHNOLOGY 
 do 25 października 2022 r. do godz. 24.00. 
 Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii.  
 W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną wagę do 1 kg oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodnika. 
 Losowanie odbędzie się w dniu 11 listopada 2022 r.  po weryfikacji zawodników.  
 Po losowaniu nie ma możliwości zmiany kategorii przez zawodnika. 
 Wszystkie ekipy startujące w Mistrzostwach Europy obowiązkowo muszą wyznaczyć minimum jednego  

sędziego. 
 Strój sędziowski: biała koszula z krótkim rękawem, granatowy krawat, ciemne spodnie, gwizdek osobisty.  
 Sędziowie i kierownicy zespołów powinni obowiązkowo wziąć udział w seminarium sędziowskim przed  

zawodami.  
 Kwestia sporna dotycząca sędziowania na zawodach zostanie rozpatrzona po wpłaceniu u organizatora wadium 

wysokościu 50 €. 
 Podczas weryfikacji zawodnicy, którzy nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich, zgody na start lub nie 

zmieszczą się w kat. wagowej, zostaną skreśleni z listy startowej. Ci, którzy nie zmieszczą się w danej kategorii 
wagowej, po opłaceniu kary pieniężnej w wysokości drugiego startowego zostaną przeniesieni do faktycznej 
kategorii wagowej. 

 W przypadku niestawienia się zawodnika do walki – zawodnik obecny przechodzi dalej. 
 
OPŁATA STARTOWA: 
 

Mężczyźni, Kobiety Oldboy Juniorzy 
kumite                 - 40 € 
kata                 - 40 € 
kumite i kata       - 60 € 

kumite                - 40 € 
kata                - 40 € 
kumite i kata      - 60 € 

kumite                             - 40 € 
kata                             - 40 € 
kumite i kata                   - 60 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


