
 

 

IV Puchar Śląska Dzieci i Młodzieży Karate KYOKUSHIN – informator skrócony dla rodziców  
Termin i miejsce turnieju 26 maja 2018  Hala Widowiskowo Sportowa MOSiR, ul. Kłodnicka 95, 41-706 Ruda Śląska (Halemba) 

Program turnieju 7:30 – przyjazd ekip; 9:00 - narada kierowników ekip i sędziów; 10:00 - oficjalne rozpoczęcie zawodów 
10:30 - eliminacje kata; 12:00 - finały kata; 12:30 - dekoracja medalistów kata; 13:00 – eliminacje kumite; 
15:30 – finały kumite 16:30 - dekoracja medalistów kumite; 17:30 – zakończenie zawodów 

Weryfikacja zawodników  Piątek, 25 maja od 17:30 do 19:30 – Dojo RKKK, ul. Ratowników 2, 41-709 Ruda Śląska 

Konkurencje Kata 
 

KATA   (W pierwszej turze zawodnik wykonuje kata obowiązkowe, w drugiej dowolne z podanych poniżej) 

Lp Kategoria Roczniki Tura I  (eliminacyjna) Tura II  (finałowa) 

1 Dzieci 6-7 lat 2011 i młodsi Taikyoku sono ichi Taikyoku sono ichi 

2 Kadetki młodsze 8-9 lat (dziewczęta) 2009 – 2010 
Taikyoku sono ichi Taikyoku sono ni 

3 Kadeci młodsi 8-9 lat (chłopcy) 2009 – 2010 

4 Kadetki 10-11 lat (Dziewczęta) 2007 – 2008 
Taikyoku sono ni Taikyoku sono san 

5 Kadeci 10-11 lat (Chłopcy) 2007 – 2008 

6 Młodziczki 12-13 lat (dziewczęta) 2005 – 2006 
Taikyoku sono ichi 
Taikyoku sono san 
Pinian sono ichi 
 

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

7 Młodzicy 12-13 lat (chłopcy) 2005 – 2006 

8 Juniorki młodsze  14-15 lat (dziewczęta) 2003 – 2004 
Taikyoku sono san 
Pinian sono ichi 
Sakugi sono ni 

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

9 Juniorzy młodsi 14-15 lat (chłopcy) 2003 – 2004 

10 Juniorki 16 -17 lat (kobiety) 
(nieukończone w dniu zawodów 18 lat) 

2001 i starsze 

Pinian sono ni 
Pinian sono san 
Pinian sono yon 

Pinian sono go, 
Tsuki no kata, 
Gekisai dai,  
Saiha, 
Yantsu,  
Gekisai sho 

11 Juniorzy 16 -17 lat (mężczyźni) 
(nieukończone w dniu zawodów 18 lat) 

2001 i starsi 

 

Konkurencje Kumite 
 

KUMITE – DZIECI - semi kontakt    

 Czas trwania walki: 1 minuta, dogrywka: 1 minuta (bez technik przechodzących na jodan) 

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask   zalecane: kolana 

Lp  Kategoria  Roczniki  Kat. wagowe  

1  Dzieci 6-7 lat (dziewczęta) 2011 – 2012 -25 kg, +25 kg 

2  Dzieci 6-7 lat (chłopcy)  2011 – 2012 -25 kg, +25 kg 

KUMITE – KADECI MŁODSI- semi kontakt    

 Czas trwania walki: 1 minuta, dogrywka: 1 minuta (bez technik przechodzących na jodan) 

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask   zalecane: kolana 

Lp  Kategoria  Roczniki  Kat. wagowe  

1  Kadetki mł. 8-9 lat (dziewczęta) 2009 - 2010 -25 kg, -30 kg, +30 kg 

2  Kadeci mł. 8-9 lat (chłopcy)  2009 - 2010 -25 kg, -30 kg, +30 kg 

KUMITE - KADECI - semi kontakt    

 Czas trwania walki: 1,5 minuty, dogrywka: 1 minuta (bez low kick i technik przechodzących na jodan) 

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask   zalecane: kolana 

Lp  Kategoria  Roczniki  Kat. wagowe  

1 Kadetki 10-11 lat (dziewczęta)  2007 - 2008  -30 kg, -35 kg, +35 kg 

2    Kadetki 10-11 lat (dziewczęta) 2007 - 2008 -35 kg, -40 kg, +40 kg 

KUMITE - MŁODZICY - semi kontakt    

 Czas trwania walki: 1,5 minuty, dogrywka: 1 minuta (bez technik przechodzących na jodan) 

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask   zalecane: kolana 

Lp  Kategoria  Roczniki  Kat. wagowe  

1 Młodziczki  12-13 lat (dziewczęta)  2005 - 2006  -40 kg, -50 kg, +50 kg 

2 Młodzicy  12-13 lat (chłopcy)  2005 - 2006  -40 kg, -45 kg, -50 kg, - 55 kg, +55 kg 

KUMITE – JUNIORZY MŁODSI - semi kontakt    

 Czas trwania walki: 2 minuty, dogrywka: 2 minuty (bez technik przechodzących na jodan) 

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask, zalecane: kolana  

Lp  Kategoria  Roczniki  Kat. wagowe  

1 Juniorki mł.  14-15 lat (dziewczęta)  2003 - 2004  -50 kg, -55 kg, +55 kg 

2 Juniorzy mł.  14-15 lat (chłopcy)  2003 - 2004  -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg 

KUMITE – JUNIORZY - semi kontakt      (Junior w dniu zawodów nie może mieć ukończonych 18 lat)   

 Czas trwania walki: 2 minuty, dogrywka: 2 minuty (bez technik przechodzących na jodan)  

 Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask, zalecane: kolana  

Lp  Kategoria  Roczniki  Kat. wagowe  

1 Juniorki 16-18 lat nieskończone (dziewczęta)  2000 - 2002 -55 kg, -60 kg, +60 kg 

2 Juniorzy 16-18 lat nieskończone (chłopcy)  2000 - 2002 -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, +75kg 
 

Warunki uczestnictwa 1. uiszczona opłata startowa – 60zł,  2. aktualne zaświadczenie od lekarza sportowego dla zawodników 
kumite, 3. legitymacja szkolna, 4. pisemna zgoda rodziców na start w turnieju (druk poniżej), 5.  czyste, 
białe karate-gi, 6. komplet wymaganych ochraniaczy dla danej kategorii kumite, 7. Ubezpieczenie NNW. 



 

 

 
….............................................................................                             
 Imiona i Nazwiska Rodziców/Opiekuna prawnego                                         
 
 
 
….............................................................................. 
                                 /adres, tel./  
 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
 
 

Wyrażamy zgodę na start naszego niepełnoletniego dziecka (Nazwisko i Imię)     ……………………………………...……………………………………………………………………….........………………………………………….  

urodz. ……………………………………………………..……....…w IV Pucharze Śląska Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin w Rudzie Śląskiej w dniu 26.05.2018r w 

kategorii KATA / KUMITE SEMI KONTAKT (walka sportowa, kontaktowa w ochraniaczach).  

   Jednocześnie potwierdzam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi, 
zezwalającymi na udział w/w zawodach oraz będzie posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy 
obowiązkowych. Jednocześnie oświadczam, iż nasze dziecko posiada indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będziemy rościć 
żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez nasze dziecko urazów lub kontuzji w czasie zawodów. Wyrażamy 
również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 
mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 
 
 
 
                                      …..............................................                                                                                                  ………….……………………………….……………………………..……  
                                              Miejscowość, data                                                                                                                   Czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
….............................................................................                             
 Imiona i Nazwiska Rodziców/Opiekuna prawnego                                         
 
 
 
….............................................................................. 
                                 /adres, tel./  
 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
 
 

Wyrażamy zgodę na start naszego niepełnoletniego dziecka (Nazwisko i Imię)     ……………………………………...……………………………………………………………………….........………………………………………….  

urodz. ……………………………………………………..……....…w IV Pucharze Śląska Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin w Rudzie Śląskiej w dniu 26.05.2018r w 

kategorii KATA / KUMITE SEMI KONTAKT (walka sportowa, kontaktowa w ochraniaczach).  

   Jednocześnie potwierdzam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi, 
zezwalającymi na udział w/w zawodach oraz będzie posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy 
obowiązkowych. Jednocześnie oświadczam, iż nasze dziecko posiada indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będziemy rościć 
żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez nasze dziecko urazów lub kontuzji w czasie zawodów. Wyrażamy 
również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 
mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 
 
 
 
                                      …..............................................                                                                                                  ………….……………………………….……………………………..……  
                                              Miejscowość, data                                                                                                                   Czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych 


