
 INTERNATIONAL       KARATE      ORGANIZATION      KYOKUSHINKAIKAIKAN         
Siemianowicki  Klub Kyokushin  Karate 
IKO BC POLAND SHIHAN ANDRZEJ MANECKI 

III IKO UPPER SILESIA CUP 
 OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN 

 DZIECI I MŁODZIEŻY 
pod honorowym patronatem Prezydenta Siemianowic Śląskich 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
Siemianowice Śląskie,  29.09.2018r. 

1. Organizator: 
            Siemianowicki Klub Kyokushin Karate 

2. Współorganizator 
Śląski Związek Karate 

3. Patronat honorowy 
            Prezydent Siemianowic Śląskich 

4. Termin i miejsce: 
Siemianowice Śląskie 29 września 2018r. (sobota) 
Kompleks Sportowy „Michał” 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
41-103 Siemianowice Śląskie 

5. Uczestnictwo: 
 W zawodach mogą wziąć udział ekipy z klubów współpracujących z IKO  
Kyokushinkaikan (Kancho Shokei Matsui). 

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 
Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania 
karate. Brak takich badań uniemożliwia wystąpienie w zawodach  
Dokument tożsamości stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia) 
Czyste białe karategi 
Komplet obowiązkowych ochraniaczy  osobistych obowiązujących dla danej kategorii. 
Białe ochraniacze na goleń i stopę, suspensorium (mężczyźni), ochraniacz na  biust 
(kobiety, piąstkówki) 
Pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w turnieju wg załączonego 
wzoru. Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju. 
Obowiązkowe ubezpieczenie NNW zawarte przez macierzysty klub. 

                   
Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu    
kompletny strój sędziowski. Turniej zostanie rozegrany na trzech matach, stąd mile widziane 
dodatkowe osoby zdolne do sędziowania. 



5. Konkurencje i kategorie: 
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia oraz waga podana na formularzu zgłoszenia 
Excel. Jeżeli w dniu weryfikacji waga zawodnika nie będzie zgodna ze zgłoszeniem nie 
zostanie on dopuszczony do walki. 

Turniej będzie rozegrany w konkurencjach:  
kumite semi kontakt, 
kata 

 ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE SEMI KONTAKT DLA 
OSÓB W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT: 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Walki we wszystkich 
kategoriach odbywać się będą w systemie SEMI KONTAKTU WG PRZEPISÓW IKO 
(International Karate Organization). Jeżeli w kategorii będzie mniej niż trzech zawodników 
decyzją Sędziego Głównego kategoria może zostać połączona z inną kategorią. Dla 
bezpieczeństwa zawodników organizator wprowadza użycie kasków i pancerzy na tułów dla 
wszystkich kategorii. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na naradzie sędziów. Zawodnik 
powinien posiadać własne suspensorium oraz własne, białe, dopasowane ochraniacze na 
piszczele i stopę oraz piąstkówki. Dziewczęta dodatkowo powinny posiadać regulaminowe 
ochraniacze klatki piersiowej. Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w 
regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy. 

KATEGORIE: 

KUMITE - KADECI MŁODSI - semi kontakt 
⌛  Czas trwania walki: 1,5 minuty, dogrywka: 1 minuta 
✋  Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, kolana, piąstkówki, hogo, kask

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe

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

2 Kadeci Młodsi 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 

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

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe

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

2 Kadeci 10-11 lat (chłopcy) 2007 – 2008 -35 kg, -40 kg, +40 kg



            

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA  

Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach. Prosimy o zgłaszanie zawodników 
i zawodniczek posiadających doświadczenie w startach w tej konkurencji oraz prezentujących 
przyzwoity poziom wyszkolenia! I tura kata zadane przez sędziego, II tura kata wybrane. 

KUMITE - MŁODZICY - semi kontakt 
⌛  Czas trwania walki: 1,5 minuty, dogrywka: 1 minuta 
✋  Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, kolana, piąstkówki, hogo, kask

Lp Kategoria Roczniki Kategorie 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, 
+55kg

KUMITE - JUNIORZY MŁODSI - semi kontakt 
⌛  Czas trwania walki: 2 minuty, dogrywka: 2 minuty 
✋  Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask    zalecane: kolana

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe

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

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

KUMITE - JUNIORZY - semi kontakt 
⌛  Czas trwania walki: 2 minuty, dogrywka: 2 minuty  ☒ Junior w dniu zawodów nie może mieć ukończonych 18 lat 
✋  Ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki, hogo, kask    zalecane: kolana

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe

1 Juniorki  16-18 lat (18 nieskończone) (dziewczęta) 2000 - 
2002

-55 kg, -60 kg, +60 kg

2 Juniorzy  16-18 lat (18 nieskończone) (chłopcy) 2000 - 
2002

-60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, 
+75kg

KATA (do drugiej tury przechodzi 8 zawodników)

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

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

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

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

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



6. Opłata startowa: 
Opłata startowa wynosi 50 złotych i należy ją uiścić gotówką w dniu rejestracji zawodników. 

7. Nagrody: Za pierwsze, drugie, dwa trzecie miejsca we wszystkich kategoriach kumite 
semi kontakt zawodnicy otrzymają puchary, medale i dyplomy, w kategorii kata 
puchary i dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

8.  Zgłoszenia 
Zgłoszenia zawodników należy przesłać NAJPÓŹNIEJ do 26 września 2018r.  (środa) do  
godz. 24.00. 
Losowanie odbędzie się w czwartek 27.09.2018r. na podstawie zgłoszeń. 
Przed zawodami nastąpi weryfikacja zgłoszeń i wagi zawodników. 

ZAWODNICY NIE ZGŁOSZENI W TERMINIE NIE WEZMĄ UDZIAŁU  
W TURNIEJU. 

ZAWODNICY,  KTÓRZY NIE PRZEJDĄ WERYFIKACJI  WAGI  ZOSTANĄ 
SKREŚLENI  Z  LISTY  STARTOWEJ. 

Przesyłanie zgłoszeń  
Zgłoszenia zawodników należy przesłać e-mail-em na adres: tdewalski@o2.pl 
na formularzu Excel, który będzie do pobrania w załączniku w okresie przed zawodami.  

Program zawodów.  

28.09.2018 r. (piątek) 
17.30 – 19.30 weryfikacja zawodników, (ul. E. Orzeszkowej 1, 41-103 Siemianowice Śl.) 

29.09.2018 r. (sobota) 
7:30 – przyjazd ekip (weryfikacja zawodników spoza Śląska)  
9:00 – narada kierowników ekip i sędziów  
10:00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów  
10:30 – eliminacje kata  
12:00 – finały kata 

5 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

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

7 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

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

9 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

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

2001 i starsi



12.30 - dekoracja medalistów kata  
13:00 – eliminacje kumite  
15:30 – finały kumite  
16:30 – dekoracja medalistów kumite 
17.30 -  zakończenie zawodów 

9. Wyżywienie podczas turnieju: 
Wszyscy zawodnicy w ramach opłaty startowej otrzymają posiłek w dniu zawodów. 
Jest możliwość wykupienia dodatkowych posiłków w restauracji Time Out na terenie hali. 

10. Ubezpieczenie: 
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu startu w zawodach  
w dyscyplinie Karate Kyokushin zawarte przez macierzysty klub. 

11. Postanowienia końcowe: 
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

12. Dodatkowe informacje: 
Shihan Andrzej Manecki tel. 504084126 

Organizatorzy Turnieju życzą sukcesów sportowych oraz miłego 
pobytu w Siemianowicach Śląskich 

Shihan Andrzej Manecki 5 dan 


