
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin  

zaprasza reprezentację Waszego Klubu na  

I Memoriał Masutatsu Oyamy 

14.04.2018 hala OSiR ul. Strumykowa 1 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN 

Organizator 

Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin  

58-203 Dzierżoniów, Włóki 79 

Kom. 605 851 890, 783 691 907 

Współorganizator 

Urząd Miasta Dzierżoniów 

Starostwo Powiatowe 

Urząd Gminy Dzierżoniów 

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 

OSiR Dzierżoniów 

Termin i miejsce: 

14 kwiecień 2018 r. sobota, hala OSiR Dzierżoniów, ul. Strumykowa 1 

Cel Mistrzostw: 

 propagowanie sztuki Karate Kyokushin  

 wyłonienie najlepszych zawodników 

 wymiana doświadczeń adeptów karate 

 kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego trybu życia 

 przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii społecznej 

 możliwość tworzenia każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach 
aktywności sportowej 
 

Patronat medialny: 

Doba.pl 
Telewizja Sudecka 
Tygodnik Dzierżoniowski 
Dzierżoniowski Tygodnik Powiatowy 

 
Uczestnictwo: 
 Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający  

 dokument tożsamości  ze zdjęciem stwierdzającym wiek zawodnika  

 czyste białe gi 

 oświadczenie rodziców dla osób nieletnich 

 opłata startowa 40 zł  

 posiadanie kompletu obowiązujących ochraniaczy osobistych  

 badania lekarza sportowego (kumite semi kontakt) 
  

 



Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach: 

 kata indywidualne 

 kata drużynowe 

 kumite lekki kontakt 

 kumite semi kontakt  
 

KATA INDYWIDUALNE Z PODZIALEM NA DZIEWCZĘTA I CHLOPCY 

kategoria  rocznik  1 tura     2 tura  

pierwszy krok     osoby które nie startowały w zawodach lub trenują pierwszy sezon, 

      (prezentują dowolny układ przygotowany przez siebie, jedna tura) 

dzieci   młodsi-2009 Taykyoku 1,2    dowolne 

kadet   2008-2007 Taykyoku 2,3    dowolne 

młodzik   2006-2005 Taikyoku 2, Kihon 1, Sakugi 1  Taikyoku 3, Pinian 1, 2 

junior młodszy  2004-2003 Taikyoku 3, pinian 1 sakugi 2  pinian 2,3,4 tsukino kata, sakugi 3 

junior   2002-2001 Pinian 2,3,4    pinian 5, tsukino kata, gekisai dai, 

           gekisai  sho,yantsu, saifa   

KATA DRUŻYNOWE  

kategoria  rocznik   1 tura       

dzieci   młodsi-2009  dowolne 

kadet   2008-2007  dowolne 

młodzik   2006-2005  dowolne 

junior młodszy  2004-2003  dowolne 

junior   2002-2001  dowolne 

KUMITE 

kategoria  rocznik  waga dziewczęta waga chłopcy  formuła        czas walki (s) 

dzieci   młodsi-2009 open   open   lekki kontakt  60/60 

kadet   2008-2007 open   open   lekki kontakt  60/60 

młodzik   2006-2005 -40, +40 kg  -50, -55, -60, -65, +65 semi kontakt  90/60 

junior młodszy  2004-2003 -45, +45 kg  -55, -60, -65, -70, +70 semi kontakt  90/60 

junior   2002-2001 -50, +50 kg  -60, -65, -70, -75, +75 semi kontakt  120/120 

 

 

 



KATA DRUŻYNOWE REGULAMIN 

1)Kata wykonywane przez co najmniej dwóch zawodników; 

2) Kata będzie wykonywane w 1 turze 

3)kata może być bez interpretacji bunkai  za interpretacje kata bunkai można otrzymać wyższą ocenę; 

4) Czas wykonania maksymalnie 5 minut. 

5)  w przypadku niedostatecznej ilości drużyn kategorie wiekowe zostaną połączone decyzją sędziego głównego                        

i organizatora 

KUMITE LEKKI KONTAKT 

zabronione jest stosowanie pełnej siły kopnięć i uderzeń {techniki na chudan i gedan dotknięcie na gi, na jodan 

zatrzymanie nogi przed kaskiem w bliskiej odległości) 

techniki dozwolone: wszystkie ręczne na tułów, frontalne na tułów, okrężne na wszystkie strefy. 

techniki zabronione: techniki ręczne na głowę, techniki nożne frontalne na głowę (mae, yoku, ushiro, hiza keri), techniki 

obrotowe (ushiro mawashi keri, kaiten keri), techniki opadające (kakato otoshi). 

KUMITE SEMI KONTAKT 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Jeżeli w kategorii będzie mniej niż trzech zawodników 

kategoria może być połączona z inną kategorią . 

techniki dozwolone: wszystkie techniki na wszystkie strefy, podcięcia, techniki  na strefę jodan (głowa) muszą być 

kontrolowane (w przypadku KO - ciężkiego "nokautu" zawodnik kopiący zostanie zdyskwalifikowany)  

techniki zabronione: techniki ręczne na głowę, kaiten keri, atak na stawy, atak na plecy, trzymanie, szarpanie,  

walki finałowe junior młodszy i junior odbywać sie będą bez ochraniaczy hogo pozostałe ochraniacze obowiązują 

ZESTAW OCHRANIACZY DO KUMITE 

KATEGORIA OBOWIĄZKOWE OCHRANIACZE OSOBISTE OBOWIĄZKOWE 
OCHRANIACZE 
ZAPEWNIONE PRZEZ 
ORGANIZATORA 

OCHRANIACZE ZALECANE 
NIEOBOWIĄZKOWE 

DZIECI 
 

Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, mężczyźni suspensorium 

Kask z ochroną na twarz Kobiety suspensorium 
 

KADECI Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, mężczyźni suspensorium 

Kask z ochroną na twarz Kobiety suspensorium 
 

MŁODZICY Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, mężczyźni suspensorium 
Kobiety ochraniacz na piersi 

Ochraniacz tułowia hogo 
Kask z ochroną na twarz 

Kobiety suspensorium 
 

JUNIORZY 
MŁODSI 

Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, mężczyźni suspensorium 
Ochraniacz zębów "szczęka" 
Kobiety ochraniacz na piersi  

Kask bez ochrony na 
twarz 

Kobiety suspensorium 
Ochraniacz zębów 
"szczęka" 

JUNIORZY Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, mężczyźni suspensorium 
Ochraniacz zębów "szczęka" 
Kobiety ochraniacz na piersi 

Kask bez ochrony na 
twarz 

Kobiety suspensorium 
Ochraniacz zębów 
"szczęka" 

 



 

PROGRAM ZAWODÓW 

8:30-9:45 weryfikacja 

9:45-10:15 narada sędziów 

10.15- 10.30     ustawienie zawodników do oficjalnego otwarcia 

10:30  oficjalne otwarcie 

10:30  eliminacje i finały kata 

12:00  eliminacje kumite 

szczegółowy program turnieju podany zostanie w dniu zawodów 

TERMIN ZGŁOSZEŃ 

zgłoszenia należy dokonać do 7 kwietnia 2018 roku w formacie EXL. pocztą elektroniczną zgłoszenia po terminie nie 

będą uwzględniane. Dodatkowe informacje udziela sensei Marcin Staściuk tel. 605851890 oraz sensei Tomasz Staściuk 

tel. 783 691 907 

NAGRODY i PUNKTACJA DRUŻYNOWA: 

1 m-ce puchar, dyplom,  

2 m-ce puchar, dyplom,  

3 m-ce puchar, dyplom,  

Wyłonienie najlepszego i najlepszej zawodniczki Turnieju 

Punktacja drużynowa 1 m-ce   5 pkt. 
   2 m-ce  3 pkt. 
   3 m-ce  1 pkt. 
Do punktacji drużynowej nie będzie wliczona konkurencja pierwszego kroku. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 wstęp na zawody jest bezpłatny 

 składy sędziowskie powołuje sędzia główny w dniu zawodów 

 z każdego klubu obowiązkowo delegowany jest sędzia który posiada kompletny  strój sędziowski 

 obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa, zgodnie z prawem na macierzystym klubie, w którym zawodnik 

trenuje. Każdy zawodnik startujący  w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW 

 organizator zastrzega sobie prawo do korekt oraz zmian podziału na kategorie wagowe i wiekowe, dlatego 

prosimy o dokładną wagę zawodników. 

 w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje organizator oraz sędzia główny. 

 

W IMIENIU ZARZĄDU KLUBU ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZAWODÓW SUKCESÓW SPORTOWYCH ORAZ 

WIELU NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ W DZIERŻONIOWIE 

OSU ! 


