
Krośnieński Klub Kyokushin Karate zaprasza reprezentację Waszego Klubu do 
udziału w: 

 

                MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN 
International Tournament Karate Kyokushin 

„Przełęcz CUP” 
 

DUKLA, 12 Maj 2018 r. 
 
1.ORGANIZATOR  
Krośnieński Klub Kyokushin Karate  
38-400 Krosno, ul. Powstańców Śląskich 37  
Dojo Dukla 
tel. 661-911-120 
e-mail: marsaw@onet.pl 
 
2.WSPÓŁORGANIZATOR  
MOSiR DUKLA 
 
3. PATRONAT 
-Marszałek Województwa Podkarpackiego  
-TVP 3 Rzeszów 
 
4. TERMIN I MIEJSCE 
12.05. 2018r.(sobota) 
Hala Sportowo-widowiskowa MOSiR Dukla  
Dukla, ul. Armii Krajowej 1a  
 
5.WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW 
7.00 - 9.00 - przyjazd ekip i weryfikacja zawodników  
9.30 - 10.00 - narada sędziów  
10.00 - 10.30 - oficjalne otwarcie zawodów  
10.30 - 13.00 - rozpoczęcie zawodów w konkurencji  kata i kumite 
13.00 - 13.30 - przerwa na obiad  
13.30 - 17.00 - walki półfinałowe i finałowe  
17.00 - 17.30 - dekoracja zwycięzców  
 
6. KATEGORIE KATA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  



1. Kata Chłopcy i dziewczęta razem  2011 i młodsi 

2. Kata Chłopcy 2010-2009 

3. Kata Chłopcy-kadeci  2008-2007 

4. Kata Chłopcy-młodzicy 2006-2005 

5. Kata Chłopcy-junior młodszy 2004-2003 

6. Kata Chłopcy-juniorzy  2002-2001 

7. Kata Dziewczęta  2010-2009 

8. Kata Dziewczęta-kadetki  2008-2007 

9. Kata Dziewczęta-młodziczki 2006-2005 

10. Kata Dziewczęta-juniorki młodsze 2004-2003 

11. Kata Dziewczęta-juniorki  2002-2001 

 
Dziewczęta i chłopcy razem -2011 i młodsi tylko I tura  - dowolne kata  
 
Dziewczęta i chłopcy  -2010- 2009 
I tura taikyoku sono ichi 
 II tura taikyoku sono san  
 
Dziewczęta i chłopcy -2008 - 2007  
I tura taikyoku sono san 
II tura  pinian sono ichi 
 
Dziewczęta i chłopcy - młodzicy -2006 - 2005       
 
Dziewczęta i chłopcy –junior młodszy -2004 - 2003  
 
Juniorki i juniorzy  -2002 - 2001+2000 
 

KATEGORIA I TURA II TURA 

MŁODZICY 
I tura obowiązkowa 

II tura do wyboru 

Pinian Sono ichi PinianSononi, PinianSono San, 
Yon,Kihon Sono Ni, Sakugi Sono 

San, Tsuki no Kata 
 

JUNIOR MŁODSZY 
I tura obowiązkowa 

II tura do wyboru 

PinianSono ni 
 

PinianSonoSan,Yon, SakugiSono 
San,Tsuki No Kata 
GekisaiDai. 

JUNIOR 
I tura obowiązkowa 

II tura do wyboru 

PinianSono San 
 

Pinian Sono Yon , Go. Tsuki No 
Kata, GekisaiDai, 
GekisaiSho,Saihe,Yantsu. 

 



 
 
 

7.KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT  
1 Kumitesemi kontakt  Chłopcy - dzieci młodsze do 25kg 2011 i młodsi 

2 Kumitesemi kontakt Chłopcy - dzieci młodsze pow. 25kg 2011i młodsi 

3 Kumitesemi kontakt Chłopcy - dzieci do 27kg 2010 i 2009 

4 Kumitesemi kontakt Chłopcy - dzieci pow. 27kg 2010 i 2009 

5 Kumitesemi kontakt Chłopcy - kadeci  do 35kg 2008 i 2007 

6 Kumitesemi kontakt Chłopcy - kadeci  do 40kg 2008 i 2007 

7 Kumitesemi kontakt Chłopcy - kadeci  pow. 40kg 2008i 2007 

8 Kumite semi kontakt Chłopcy – młodzicy do 40kg 2006 i 2005 

9 Kumite semi kontakt Chłopcy - młodzicy do 50kg 2006 i 2005 

10 Kumite semi kontakt Chłopcy – młodzicy pow. 50kg 2006 i 2005 

11 Kumite semi kontakt Chłopcy – junior młodszy do 55kg 2004 i 2003 

12 Kumite semi kontakt Chłopcy – junior młodszy do 65kg 2003 i 2003 

13 Kumite semi kontakt Chłopcy –junior młodszy pow. 65kg 2004 i 2003 

14 Kumite semi kontakt Chłopcy - juniorzy do 60kg 2002 i 2001 

15 Kumite semi kontakt Chłopcy - juniorzy do 65kg 2002 i 2001 

16 Kumite semi kontakt Chłopcy - juniorzy do 70kg 2002 i 2001 

17 Kumite semi kontakt Chłopcy - juniorzy do 75kg 2002 i 2001 

18 Kumite semi kontakt Chłopcy - juniorzy pow. 75kg 2002 i 2001 

19 Kumite semi kontakt Dziewczęta- młodsze 2011 i młodsi 

20 Kumite semi kontakt Dziewczęta – dzieci do 25kg 2010 - 2009 

21 Kumite semi kontakt Dziewczęta – dzieci pow. 25kg 2010 - 2009 

22 Kumite semi kontakt Dziewczęta - kadetki   do 35kg 2008 i 2007 

23 Kumite semi kontakt Dziewczęta - kadetki pow. 35kg  2008 i 2007 

24 Kumite semi kontakt Dziewczęta - młodziczki do 45kg 2006 i 2005 

25 Kumite semi kontakt Dziewczęta – młodziczki pow. 45kg 2006 i 2005 

26 Kumite semi kontakt Dziewczęta – junior młodszy do 50kg 2004 i 2003 

27 Kumite semi kontakt Dziewczęta – junior młodszy pow. 50kg 2004 i 2003 

28 Kumite semi kontakt Dziewczęta - juniorki do 55kg 2002 i 2001 



29 Kumite semi kontakt Dziewczęta - juniorki do 60kg 2002 i 2001 

30 Kumite semi kontakt Dziewczęta - juniorki pow. 60kg 2002 i 2001 

 
 
Turniej będzie rozegrany w kategorii kumite semi kontakt, według przepisów IKO dla 
wszystkich kategorii wiekowych: 
-wszystkie kategorie w hogo i kaskach, low kick dozwolony dla wszystkich, techniki obrotowe 
i opadające na jodan dozwolone. 
 
W przypadku zgłoszenia mniej niż 4 zawodników w danej kategorii zostanie ona usunięta 
lub połączona z inną.  
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z rocznika 2000 ,  którzy nie mają ukończonych 18 
lat w dniu zawodów.  
 
Przy weryfikacji, po stwierdzeniu wagi wyżej od deklarowanej ponad 1 kg, nastąpi 
dyskwalifikacja zawodnika . 
 
W zgłoszeniu proszę podać dokładną wagę zawodnika z dokładnością do 1 kg. 
 
Czas walki dla juniorów 2 minuty, dla młodzików i kadetów 1,5 minuty, dla dzieci i kadetów 
młodszych 1 minuta. Ewentualna dogrywka (od półfinałów- ) 1 minuta. 

 
8.WARUNKI U CZESTNICTWA I INFORMACJA OGÓLNA 
 
W zawodach mogą wziąć udział ekipy z klubów z IKO Matsui składających się z dowolnej 
liczby zawodników. 

 
Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy zgłoszeni w wyznaczonym terminie 
i zweryfikowani. 
Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie będą dopuszczeni do zawodów (startu)  
Zawodnicy mają obowiązek posiadać:  

- aktualną kartę zdrowia sportowca - kumite, 
- aktualną legitymacje szkolną, 
- zgodę rodziców na start w zawodach, 
- czyste, białe kimono, 
- ochraniacze i suspensoria chłopcy oraz ewentualnie ochraniacze na piersi dziewczęta, 
- wszyscy powinni posiadać białe tekstylne piąstkówki oraz białe tekstylne ochraniacze  
goleń stopa 

 
Każdy Klub ma obowiązek, we własnym zakresie, ubezpieczyć swoich zawodników. 
 
Sędzią głównym będzie shihan Jacek Czerniec. 
Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów. Ekipa, w miarę możliwości, jest 
proszona o przywiezienie 2, 3 sędziów. W konkurencji kata (ocenia 5-7 sędziów) po I turze 
zostaną podliczone punkty - najwyższa i najniższa ocena jest odcinana - i do II tury przechodzi 
8 osób z największą ilością punktów. O zwycięstwie decyduje ilość punktów uzyskanych w II 
turze. Jedynie w przypadku remisu decyduje suma punktów I i II tury. 



 
Zawodnicy zajmujący miejsca od 1-3 otrzymują puchary i dyplomy, a sędziowie obiad . 
Zawody rozgrywane będą na dwóch lub trzech matach. 
Opłata startowa wynosi 40zł lub 10 euro (w tym obiad), którą należy uiścić gotówką w dniu 
przyjazdu. Istnieje możliwość zamówienia u organizatora drogą e-mail (marsaw@onet.pl ) 
dodatkowych obiadów w cenie 12 zł za obiad. 
 
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny. 
 
Zgłoszenia proszę  przesłać za pomocą strony internetowej : http://www.kyokushin-zawody.pl w 
razie problemów ze zgłoszeniem zawodników proszę się kontaktować z senpai Piotr Wilusz nr.tel 
502-168-847  
Od dnia 29.04.2018r.tj.(niedziela) - do dnia 09.05.2018 r. tj (środa).  
Losowanie odbędzie się dnia 10.05.2018 tj. czwartek 
Informacja dodatkowa dotycząca noclegów w Dukli i okolicy zamieszczona jest w podanym 
linku http://wolfrace.mosir.dukla.pl/index.php/2016/09/30/noclegi/ 
 

Organizator Turnieju życzy  sukcesów sportowych 
 

Sensei Marek Sawczuk  

mailto:marsaw@onet.pl
http://www.kyokushin-zawody.pl/
http://wolfrace.mosir.dukla.pl/index.php/2016/09/30/noclegi/

