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Zaproszenie 

 

 

Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate 

mamy  zaszczyt zaprosid reprezentację Waszego Klubu  

do udziału w 

 

XVIII Mistrzostwach Polski Open Seniorów Kyokushin 

oraz 

Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych Kyokushin (14 – 15 lat) 

 

 

 

 

 

Lublin, 21 października 2017 roku 
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Regulamin 

I. Organizator 

Lubelski Klub Karate Kyokushin 

ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin 

 

II. Współorganizator 

Okręgowy Związek Karate w Lublinie 

 

III. Termin i miejsce 

21 października  2017r. (sobota) 

Centrum Sportu Akademos, ul. Symfoniczna 1, Lublin 

 

IV. Kategorie i punktacja drużynowa 

 

Mistrzostwa Polski Open Seniorów Kyokushin 

1. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate 

w następujących kategoriach: 

- Kumite mężczyzn open 

- Kumite kobiet open  

- Kumite master (+35 lat) -85 kg, +85 kg 

- Kata mężczyzn 

- Kata kobiet 

Kumite mężczyzn, kobiet i master zostaną rozegrane indywidualnie systemem pucharowym.  

Kata mężczyzn i kobiet zostaną rozegrane w dwóch turach: 

I tura - kata obowiązkowe wybrane przez sędziów spośród: 

             Pinian sono yon , Pinian sono go, Tsuki - no kata , Yantsu , Saifa 

II tura - kata dowolne wybrane przez zawodników spośród; 

             Garyu, Sushi - ho, Seipai, Kanku - dai, Geksai - sho, Seienchin, Geksai - dai  

 

2. Punktacja drużynowa łącznie dla kobiet i mężczyzn ( wszystkie kategorie) zostanie 

policzona w następujący sposób:  I miejsce 5pkt,  II miejsce 3pkt,  III miejsce 1pkt. 
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Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Kyokushin 

14 – 15 lat (roczniki 2002 – 2003) 

 

1. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate 

w następujących kategoriach: 

- Kumite semi kontakt dziewcząt -50 kg, -55 kg, +55 kg,  

- Kumite semi kontakt chłopców -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg, 

- Kata indywidualne dziewcząt 

- Kata indywidualne chłopców 

Kumite zostaną rozegrane indywidualnie systemem pucharowym.  Kata zostaną rozegrane 

w dwóch turach: 

            I tura - kata obowiązkowe wybrane przez sędziów spośród: 

Taikyoku sono san, Sokugi sono ich, Pinian sono ichi, 

            II tura - kata dowolne wybrane przez zawodników spośród: 

Pinian Sono Ni, Pinian Sono San, Pinian Sono Yon, Sokugi  sono ni, Sokugi  sono san, Tsuki No,  

 

 

V. Zgłoszenia i losowanie 

 

1. Rejestracji zawodników i sędziów należy dokonad poprzez przysłanie formularza Excel                  

do dnia 17 października 2017 r. (wtorek) do godz. 24.00 na adres e-mail: 

jczerniec@gmail.com 

2. Dnia 18 października 2017 r. (środa) listy zgłoszonych zawodników zostaną opublikowane 

na stronie LKKK  http://kyokushin.lublin.pl/ Prosimy macierzyste kluby o sprawdzenie 

poprawności danych każdego zgłoszonego zawodnika.  

3. Losowanie nastąpi w dniu 19 października br. na podstawie nadesłanych  zgłoszeo. 

4. Weryfikacja zawodników odbędzie się 20 października br. w godz. 14.00 – 19.00 

w Centrum Sportu Akademos, ul. Symfoniczna 1. 

Nie stawienie się zawodnika do weryfikacji do godziny 19.00 spowoduje jego 

dyskwalifikację. 

 

mailto:jczerniec@gmail.com
http://kyokushin.lublin.pl/
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VI. Warunki uczestnictwa 

 

1. W turnieju mogą wziąd udział reprezentacje klubów członkowskich PZK składające się 

z dowolnej liczby zawodników, posiadających licencję zawodniczą PZK. 

2. Do weryfikacji wymagane będą: 

  Zaświadczenie od  lekarza sportowego 

  Dokument tożsamości 

  Wymagany jest stopieo minimum 3 kyu dla seniorów  

  Czyste białe karate-gi 

  Licencja zawodnika PZK 

  Ochraniacze zgodne z przepisami:  

seniorzy - (mężczyźni - suspensoria, kobiety - ochraniacze na piersi i białe ochraniacze 

goleo - stopa), 

 juniorzy młodsi - piąstkówki, białe ochraniacze goleo - stopa, chłopcy - suspensoria. 

Kaski i hogo zapewnia organizator.   

 

VII. Kalkulacja kosztów 

 

50,00zł  –  opłata startowa  (w tym posiłek w hali dla zawodników i sędziów) 

Opłatę należy uiścid  gotówką w dniu przyjazdu lub na konto:  

Lubelski Klub Karate Kyokushin, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin 

 BS w Wisznicach I/O w Lublinie 

 nr konta: 14 8055 0006 0400 3685 2004 0001 

 

Uwaga!  

Zakwaterowanie i wyżywienie kluby organizują we własnym zakresie.  

 

Sayonara odbędzie się w piątek ( 20.10.2017r.) o godz. 21.00  w  restauracji Koper Włoski 

ul. Nadbystrzycka 25.   

Koszt udziału w Sayonara wynosi 80 zł.  Dla sędziów Sayonara jest bezpłatna.   

 Zgłoszenia do  udziału w Sayonara należy zaznaczyd  na tym samym formularzu , gdzie 

zgłaszamy zawodników  w terminie do  17.10 br.  
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VIII. Ramowy program zawodów 

 

20.10.2017r.  - piątek  

14:00 - 19:00  Weryfikacja zawodników (Centrum Sportu Akademos, ul. Symfoniczna 1) 

19:00   Narada sędziów (Centrum Sportu Akademos, ul. Symfoniczna 1) 

21.00  Sayonara (restauracja Koper Włoski ul. Nadbystrzycka 25) 

 

21.10.2017r.  - sobota 

9:30   Rozpoczęcie zawodów - eliminacje KATA, KUMITE 

14:00  Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Open   

oraz  Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych  

14.45  Walki półfinałowe i finałowe 

 

IX. Postanowienia koocowe 

 

1. Sędzią Głównym zawodów będzie Shihan Andrzej Drewniak. 

2. Sędzią technicznym będzie Shihan Edward Urbaoczyk.  

3. Przewodniczącym komisji weryfikacyjnej będzie Shihan Krzysztof Policha. 

4. Organizator nie  zapewnia ubezpieczenia od NNW. 

5. Wstęp na zawody jest bezpłatny. 

6. Protesty należy składad do sędziego głównego. 

7. Opłata startowa jest opłatą obowiązkową. 

9. Organizator nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

w szatni lub zgubione podczas mistrzostw. 

10. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 

11. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu turnieju.  

12. Organizator prosi o podanie na zgłoszeniu dodatkowo danych klubu z nr NIP w celu 

usprawnienia wydawania rachunków.   

 

Komitet Organizacyjny 

życzy wszystkim uczestnikom miłego pobytu w Lublinie. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Shihan Jacek Czerniec   Osu ! 


