
  

  

Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate  

EŁCKI KLUB SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN  

ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału w  

MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODZIEŻOWCÓW KYOKUSHIN  

  

 I.  ORGANIZATOR  

 -  Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin   

II.  WSPÓŁORGANIZATORZY  

- Gmina Miasto Ełk   

- MOSiR Ełk  

III.  PATRONAT HONOROWY  

- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

- Prezydent Miasta Ełku  

IV.  PATRONAT MEDIALNY  

- TVP 3 Olsztyn   

- Radio 5 Ełk  

- Gazeta Olsztyńska   

 V.  TERMIN I MIEJSCE  

- 10 listopada 2018  

- Hala Sportowa w Ełku, UL. M.M. Kolbe 11   

  

VI.  PROGRAM ZAWODÓW  

09 listopada 2018   

14:00 - 19:00       przyjazd ekip + weryfikacja + badania lekarskie (Hotel Rydzewski)  

 18:00 - 20:00  kolacja (hotele)  

19:30 - 20:30       narada sędziów + losowanie(sala konferencyjna–Hotel Rydzewski)  

21:00                   Sayonara dla sędziów, trenerów i zaproszonych gości (Hotel 

Rydzewski)  

  

  

  



10 listopada 2018  

7:00 - 8:30           śniadanie (hotele)  

 9:30 - 9:45   odprawa sędziów (hala sportowa)  

10:00 - 12:00   oficjalne otwarcie przez Prezydenta miasta i rozpoczęcie zawodów  

(eliminacje kata i kumite na trzech matach)  

 14:00 - 15:30  obiad (hala sportowa)  

 16:00 - 18:00  walki półfinałowe i finałowe  

 18:00 - 19:00  dekoracja zawodników  

  

VII.  REGULAMIN ZAWODÓW   

1. Zawody będą odbywać się według przepisów i regulaminu Polskiego Związku 

Karate w następujących konkurencjach młodzieżowców. wiek 18 – 21 lat, 

urodzeni 01 stycznia 1997 do 31 grudnia 2000.  

- Kumite mężczyzn  

- Kumite kobiet  

- Kata mężczyzn  

- Kata kobiet  
  

O starcie w danej konkurencji decyduje rok urodzenia.  

Ochraniacze:  

- Kobiety - ochraniacze na biust, białe ochraniacze goleń – stopa  -    Mężczyźni - 

suspensoria, białe ochraniacze goleń-stopa  

  

Czas walki:  

- Kobiety/Mężczyźni - 2 min. (do półfinałów), 3 min. (półfinał, finał), dogrywka 2 

min  

  

2. Konkurencja  kumite  zostanie  rozegrana  systemem 

 pucharowym  w  

następujących kategoriach  wagowych PZK (bez technik : hiza geri jodan, mae geri  

jodan, yoko geri jodan, kaiten geri, kakto otoshi, ushiro mawashi geri jodan):  
  

- Mężczyźni : 65kg, -70kg, -75kg, -80 kg,+80kg.  

- Kobiety  : -55 kg, - 60 kg, - 65 kg , +  65 kg.  

Każdy klub zobowiązany do wystawienia sędziego – sędziowie powinni posiadać 

kompletny strój sędziowski  (strój zgodny z wymogami PZK)  

- W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników w 

każdej kategorii   

  

3. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach:  

- tura I  - obowiązkowa, zawodnik wykonuje wylosowane kata,  

- tura II - zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej.  

  

KATEGORIA  I TURA  II TURA  

KOBIETY/MĘŻCZYŹNI  

  

PINIAN SONO YON  
PINIAN SONO GO  

YANTSU  
TSUKI NO KATA 

SAIHA  

GARYU  
SUSHI-HO  
KANKU DAI  

GEKISAI SHO  
SEIENCHIN  

GEKISAI DAI 

TENSHO  



   

4. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:  

Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona na podstawie punktacji indywidualnych.             

W kategoriach kata i kumite wszystkich zawodników zajmujących miejsca od 1-3 .  

  

 I miejsce – 5pkt.    II miejsce – 3 pkt.    III miejsce – 1 pkt  
  

Uwaga: w przypadku zgłoszenia do danej kategorii mniej niż 4 zawodników, kategoria zostanie 

połączona lub odwołana.  
  

5. ZAKWATEROWANIE : Hotel Organizacyjny – Hotel Rydzewski 140 miejsc 
(weryfikacja, zebranie, sayonara)  

• Hotel Rydzewski, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 32. Kontakt: tel. +48(87)6218900 

hotel@rydzewski.pl  

• Hotel Horeka, 19-300 Ełk, ul. ul. Kazimierza Pułaskiego 11, tel. +48728381666      

kontakt@hotelhoreka.pl (40 lat EKSKK)  

• Apartamenty & Restauracja JANUS, ul. Nadjeziorna 2b,19-300 Ełk, +48509019808, 

janus.elk@op.pl.  

• Pensjonat Faust, ul. Pułaskiego 26, 19-300 Ełk, kom. 508652412, e-mail: 

biuro@pensjonat.elk.pl  

• Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy "Perła Mazur", 19-300 Ełk, Chruściele 47, tel. 

507197222, rezerwacje@perlamazur.pl, (3km od Ełku)  

   

6. ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZAWODACH:  

- Opłatę za noclegi kluby dokonują indywidualnie bezpośrednio w miejscu 

zakwaterowania  

- Opłata startowa dla zawodników (w tym obiad podczas zawodów) - 60,oo zł  

- Dodatkowy obiad w trakcie zawodów dla osób towarzyszących - 25 zł  

- Sayonara dla zgłoszonych sędziów jest bezpłatna  

- Sayonara dla osób towarzyszących - 60 zł  

  

Opłata startowa, opłata za dodatkową Sayonarę i dodatkowe obiady podczas zawodów 

wyłącznie przelewem do dnia 5 listopada na konto klubu (dowód wpłaty należy 

przedstawić podczas rejestracji):   
Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin  

BGŻ BNP PARIBAS   83 2030 0045 1110 0000 0074 3280  
  

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

Warunkiem uczestniczenia w zawodach jest terminowe zgłoszenie oraz dokonanie opłaty 

startowej za udział w Mistrzostwach Polski.  

 W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników z 

klubów mających aktualną licencję PZK.  

         Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:  

- minimum 4 kyu (młodzieżowcy)   

- wiek 18 – 21 lat (wiek 18 – 21 lat (ur. 01 stycznia 1997 do 31 grudnia 2000).  

- aktualną kartę zdrowia sportowca  

- licencję zawodnika PZK  

- dowód osobisty / legitymację szkolną  

- wniesioną opłatę startową  

- białe ochraniacze wymagane wg poszczególnych kategorii  

- czyste, białe karate-gi  



8. ZGŁOSZENIE, BADANIA LEKARSKIE, LOSOWANIE  

    Zgłoszenia poprzez formularz na stronie internetowej najpóźniej do 5 listopada 2018:  

 www.fightec.pl  
  

Termin zgłoszenia jest nieprzekraczalny.   

Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń po wyznaczonym terminie.  
  

Losowanie zostanie przeprowadzone dnia 9 listopada 2018  

  

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Sędzią Głównym zawodów będzie shihan Andrzej Drewniak 9 Dan.  

Przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej będzie shihan Marek Krejpcio 5 Dan.  

Sędzią Technicznym będzie shihan Jacek Czerniec 5 Dan.  

Organizator nie zapewnia ubezpieczenie od NNW.  

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.  

Udział wszystkich zawodników w karate-gi podczas ceremonii otwarcia  do  dekoracji jest 

obowiązkowa (bez obuwia i dresu).  

Należy przestrzegać terminu zgłoszeń.  

Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w czasie odprawy 

sędziów.  

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie trwania turnieju.  

Protesty należy składać u Sędziego Głównego po wpłacie wadium 100,00 PLN               

(u organizatora) w przypadku odrzucenia protestu wpłata nie podlega zwrotowi.  

  

10. KONTAKT    

shihan Remigiusz Karpiński 6 dan tel.: 601 830 651 E-mail : remek27@wp.pl sensei 

Łukasz Lemieszko 3 dan tel.: 781 090 113, E-mail : lukasz.lemieszko@gmail.com  

  

Organizator Mistrzostw Polski Juniorów i młodzieżowców 

życzy miłego pobytu w Ełku.  

  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego shihan 

Remigiusz Karpiński 6 Dan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ZGODA ZAWODNIKA   

Wyrażam zgodę na udział w Mistrzostwach Polski Kyokushin w dniu 10.11.2018 r. w Ełku w konkurencji Kumite 
(walki) i kata*.   
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw Polski i zobowiązuje się do jego przestrzegania.   

2. Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu ewentualnych odniesionych urazów 

lub kontuzji w trakcie turnieju.   

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Mistrzostwach Polski.  4. Wyrażam 

zgodę, aby mój wizerunek, stworzony w związku z udziałem w Mistrzostwach Polski był wykorzystywany w 

dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, do celów promocyjnych, reklamowych i rezygnuję z wszelkich 

związanych z tym wynagrodzeń.   

5. Administratorem Państwa danych na czas udziału w Mistrzostwach Polski jest Ełcki Klub Sportowy Karate 

Kyokushin z siedzibą w Ełku przy ul. Bora Komorowskiego 7.   

Po zakończeniu Mistrzostw dane związane z udziałem w Mistrzostwach Polski nie będą udostępniane żadnym 

osobom trzecim poza komunikatem końcowym Mistrzostw Polski.   

  

..................................................................................................... 

....   

Czytelny podpis   

(*podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z udziałem w zawodach)   

  

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.  

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju Karate oraz opiekunów wyrażających zgodę 

na ich udział jest Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin z siedzibą w Ełku przy ul. Bora Komorowskiego 7.  

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: ----  

3. Dane osobowe Pani/Pana/ osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju Karate oraz opiekunów wyrażających zgodę na ich 

udział przetwarzane będą w celu organizacji oraz udziału w Turnieju.  

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju oraz opiekunów wyrażających zgodę na 

ich udział będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana/osób zgłoszonych do uczestniczenia w Turnieju oraz opiekunów wyrażających zgodę na ich udział dane osobowe 

przechowywane będą przez okres 2 lat.  

6. Posiada Pani/Pan/osoby zgłoszone do uczestniczenia w Turnieju oraz opiekunowie osób wyrażających zgodę na udział w turnieju 

prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.  

7. Ma Pani/Pan/osoby zgłoszone do uczestniczenia w Turnieju oraz opiekunowie wyrażający zgodę na ich udział prawo do wniesienie 

skargi do organu nadzorczego.   


