
 

Klub Rekreacyjno Sportowy 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

„CZARNI” w Katowicach 
 

ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w: 

 

METROPOLITALNYM TURNIEJU KARATE KYOKUSHIN  

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 

„METROPOLIA CUP 2018” 

 
 

ORGANIZATOR 

TKKF „Czarni”  

40-472 Katowice 

ul. Radosna 35c 

Sensei Dorota Morawska tel. 692-430-339, e-mail: d.morawska@czarni.com.pl 

www.czarni.com.pl 

 

TERMIN I MIEJSCE 

02 czerwca (sobota) 2018 roku 

Ośrodek Sportowy „Szopienice” Katowice ul. 11 Listopada 16  

 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Urząd Miasta Katowice 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach 

Śląski Związek Karate 

 

PATRONAT HONOROWY 

Prezydent Miasta Katowice  

dr Marcin KRUPA 

 

PATRONAT MEDIALNY 

Polskie Radio Katowice 

 

 



WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW 

7:30 – 9:00 - przyjazd ekip ( weryfikacja zawodników spoza Śląska) 

9:00 – 9:30 - narada sędziów 

9:30 – 10:00 – przygotowanie do uroczystego otwarcia turnieju 

10:00 – 10:15 – Uroczyste Otwarcie Turnieju 

10:15 – rozpoczęcie turnieju (Kata, Kumite) 

17:00 – dekoracja zwycięzców 

Obiad 13:00 – 15:00 (I piętro)  

 

REGULAMIN Turnieju 

Turniej zostanie przeprowadzony wg przepisów i regulaminu PZK w konkurencji: Semi kontakt, Kata: 

 Kumite semi kontakt chłopców i dziewcząt (rocznik 2011/2012) 
 Kumite semi kontakt chłopców i dziewcząt (rocznik 2009/2010) 
 Kumite semi kontakt kadetów i kadetek (rocznik 2007/2008) 
 Kumite semi kontakt młodzików i młodziczek (rocznik 2005/2006) 
 Kumite semi kontakt juniorów i juniorek młodszych (roczniki 2003/2004)  
 Kumite semi kontakt juniorów i juniorek (rocznik 2001/2002) 

1. Konkurencja kumite zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących kategoriach: 

 Kumite semi kontakt chłopców rocznik 2011/2012 – 25kg, +25kg 
 Kumite semi kontakt dziewcząt rocznik 2011/2012 – 25kg, +25kg 
 Kumite semi kontakt chłopców rocznik 2009/2010 – 25kg, -30kg, +30kg 
 Kumite semi kontakt dziewcząt rocznik 2009/2010 -25kg, -30kg, +30kg 
 Kumite semi kontakt kadetów – 35kg,-40kg, +40kg 
 Kumite semi kontakt kadetek – 30kg,-35kg, +35kg 
 Kumite semi kontakt młodzików -40kg,-45kg,-50kg,-55kg,+55kg 
 Kumite semi kontakt młodziczek -40kg,-45kg,-50kg,-55kg,+55kg 
 Kumite semi kontakt juniorów młodszych -45kg,-50kg,-55kg,-60kg,-65kg,+65kg 
 Kumite semi kontakt juniorek młodszych -45kg,-50kg,-55kg,+55kg 
 Kumite semi kontakt juniorów -60kg,-65kg,-70kg,-75kg,+75kg 
 Kumite semi kontakt juniorek -55kg,-60kg,-65kg,+65kg 

 
2. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach w poniższych kategoriach: 

 tura I obowiązkowa. 
 tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej. 

Kategoria I tura II tura 

Kadet i młodsi Taikyoku sono ichi Taikyoku sono ni 

Młodzik Taikyoku sono san Pinian sono ichi, ni, san 

Junior Młodszy Pinian sono ni Pinian sono san, Tsuki no kata, 
 

Junior Pinan sono yon 
 

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

 

W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż czterech zawodników, konkurencja może zostać 
odwołana lub połączona. 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej    
    konkurencji. 

2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

 Membership card IKO, 

 aktualne badania lekarza sportowego, 

 ubezpieczenie od NNW, 

 ważną legitymację szkolną, 

 ochraniacze: stopa – goleń, na dłonie, suspensoria (chłopcy), na piersi (dziewczeta), na zęby – 
zgodnie z wymaganiami PZK. Organizator zapewnia ochraniacze na tułów oraz głowę.  

 czyste, białe karategi, 

 zgodę na udział w turnieju - Załącznik nr 1, 

 uregulowaną opłatę startową w wysokości 50,00 zł, płatną gotówką przy weryfikacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną na e-mail: d.morawska@czarni.com.pl 
najpóźniej do 29 maja bieżącego roku, 

 Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględnione, 

 Weryfikacja zawodników dla klubów z województwa Śląskiego odbędzie się w siedzibie klubu 
w dniu 1 czerwca w godz. od 16:30 do 20:00.  

 Dla pozostałych Klubów weryfikacja odbędzie się w dniu zawodów (miejsce zawodów) 
w godz. 7:30 – 9:00. 

 Zawodnicy startujący w kat. Kata nie muszą osobiście stawiać się na weryfikacji. 
Dokumenty przedkłada kierownik zgłaszający reprezentację klubu. 

 Turniej odbędzie się na trzech matach, 

 Organizator zapewnia uczestnikom jeden ciepły posiłek, 

 Sędzią Głównym turnieju jest Shihan Jacek Czerniec 5 dan, 

 Sędzą Technicznym turnieju jest Shihan Edward Urbańczyk 5 dan, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu poniesione 
podczas zawodów, 

 Wstęp na turniej jest bezpłatny, 

 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator, 

 Za zajęcie miejsca 1/2/3/3 w klasyfikacji indywidualnej organizator zapewnia puchar, medal oraz 
dyplom.                      

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

Dariusz Łyczko                         


