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           IV 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,  28.09.2019r. 

 

 

1. Organizator 

Siemianowicki Klub Kyokushin Karate 

41-103 Siemianowice Śląskie ul. Elizy Orzeszkowej 1 

e-mail: a_manecki@o2.pl, kom. 504 084 126 

2. Współorganizator 

Śląski Związek Karate 

Urząd Miasta Siemianowice Śl. 

MOSIR Siemianowice Śląskie 

3. Termin i miejsce  

28 wrzesień 2019 r. (sobota) 

Kompleks Sportowy „ MICHAŁ” Siemianowice Śląskie ul. Elizy Orzeszkowej 1 
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4. Uczestnictwo 

W zawodach mogą wziąć udział drużyny, składające się z nieograniczonej liczby 

zawodników z klubów współpracujących z IKO Kancho Matsui. 

 

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

- Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak   

badań lekarskich uniemożliwia udział w zawodach! 

- Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę 

urodzenia). 

- IKO Membership Card (legitymacja IKO). 

- Czyste białe karategi. 

- Komplet obowiązkowych ochraniaczy osobistych dla danej kategorii. 

- Osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

turnieju wg załączonego wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w 

konkurencji kumite powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju. 

Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu 

kompletny strój sędziowski zgodny z przepisami sędziowskimi IKO.  

5. Konkurencje i kategorie 

O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia! Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, 

prosimy o podanie wagi z dokładnością do 1 kg. Zawodnicy, którzy przekroczą wcześniej 

zgłoszoną wagę, podczas weryfikacji zostaną skreśleni z listy startowej w kumite! Aby 

uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, prosimy o dostosowanie się do powyższej prośby. 

 

KUMITE SEMI KONTAKT, WEDŁUG PRZEPISÓW IKO, DLA OSÓB W WIEKU 

PONIŻEJ 18 LAT: 

 

Chłopcy: 

 16 – 17 lat (rocznik 2003-2002 i 2001, nieukończone w dniu zawodów 18 lat): 
-55kg, -60 kg; -65 kg; -70 kg; -75 kg; +75 kg (czas walki 2 min + 2 min. dogrywki) 

 14 - 15 lat (rocznik 2005-04): 

-50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg (czas walki 2 min. + 2 min. dogrywki) 

 12 - 13 lat (rocznik 2007-06): 
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-40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg (czas walki 1,5 min. + 1,5 min. dogrywki) 

 10 - 11 lat (rocznik 2009-08): 

-35 kg, -40kg, -45 kg, +45 kg (czas walki 1,5 min. + 1,5 min. dogrywki) 

  8 – 9 lat (rocznik 2011-10): 

-25 kg, -30 kg, -35 kg, +35 kg (czas walki 1,5 min. + 1,5 min. dogrywki) 

Dziewczęta: 

 16 - 17 lat (rocznik 2003-2002 i 2001, nieukończone w dniu zawodów 18 lat): 
-55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg (czas walki 2 min. + 2 min. dogrywki) 
 

 14 - 15 lat  (rocznik 2005-04): 

-50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg (czas walki 2 min. + 2 min. dogrywki) 

 

  12 - 13 lat  (rocznik 2007-06): 

-40 kg, - 45 kg,- 50 kg, -55 kg, +55 kg (czas walki 1,5 min. + 1,5 min. dogrywki) 
 

 10 - 11 lat (rocznik 2009-08): 

-35 kg, -40 kg, -45 kg, -55 kg, +55 kg (czas walki 1,5 min. + 1,5 min. dogrywki) 

 

 8 - 9 lat  (rocznik 2011-10): 

-30 kg, +30 kg (czas walki 1,5 min. + 1,5 min. dogrywki) 
 

 

 

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE SEMI KONTAKT 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. 

Jeżeli w kategorii będzie mniej niż trzech zawodników, decyzją Sędziego Głównego 

kategoria może zostać połączona z inną kategorią. Wszystkie kategorie wiekowe będą 

rozegrane według przepisów IKO. 

Zawodnicy podczas walki są chronieni przez ochraniacze wg poniższej tabeli: 

 

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do 

walki w regulaminowym czasie 1 minuty w 

komplecie ochraniaczy osobistych. 
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Kategoria 
 

Obowiązkowe 

ochraniacze osobiste 
 

Obowiązkowe 

ochraniacze 

zapewniane 
przez organizatora 

Ochraniacze 
zalecane nieobowiązkowe 

 

2013-2012 
 8-9 lat 

- białe ochraniacze  

goleń-stopa 
- piąstkówki 
- chłopcy – 

suspensorium 

-miękkie ochraniacze 

na kolana 

- ochraniacz tułowia 

hogo 
- kask z ochroną twarzy 

(kratą) 
 

kobiety – suspensorium 

 

2009-2008 
 

10-11 lat 

- białe ochraniacze 

goleń-stopa 
- piąstkówki 
- chłopcy -  

suspensorium 

-miękkie ochraniacze 

na kolana 

- ochraniacz tułowia 

hogo 
- kask z ochroną twarzy 
(kratą) 

 kobiety - suspensorium 

2007-2006 
 

12-13 lat 

- białe ochraniacze 

goleń-stopa 
- piąstkówki 
- chłopcy – 

suspensorium 
- miękkie ochraniacze 

na kolana 

- ochraniacz tułowia 

hogo 

- kask z ochroną twarzy 

(kratą) 
 

 kobiety - suspensorium 
 

2005-2004 
 

14-15 lat 

- białe ochraniacze 

goleń 
- stopa 
- piąstkówki 
- mężczyźni -  

suspensorium 
- miękkie ochraniacze 
na kolana 

- ochraniacz tułowia 

hogo do półfinałów 

- kask z ochroną twarzy 

(kratą) 
 

 

 kobiety - suspensorium 
 

2003-2002 
2001 
 

16-17 lat 

- białe ochraniacze 

goleń 
- stopa 
- piąstkówki 
- mężczyźni -  

suspensorium 
- kobiety 
- ochraniacz na piersi 
- osobne miseczki 

piankowe i 
elastyczna koszulka 
- ochraniacz zębów 

- miękkie ochraniacze 

na kolana 

- kask bez ochrony 

twarzy 
 

 

kobiety - suspensorium 
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KATA 

W konkurencji kata 6-13 lat odbędzie się tylko jedna tura, po której zostaną wyłonieni 

zwycięzcy, 14-17 lat będą 2 tury (do finału wchodzi 4 zawodników) 

M i K:  8-9 lat (rocznik 2011 i 2010) Pinian sono ichi 

M:   10-11 lat (rocznik 2009 i 2008) Pinian sono Ichi 

K:   10-11 lat (rocznik 2009 i 2008) Pinian Sono Ichi 

M:   12-13 lat (rocznik 2007 i 2006) Pinian Sono Ni 

K:   12-13 lat (rocznik 2007 i 2006) Pinian Sono Ni 

M:   14-15 lat (rocznik 2005 i 2004) Gekisai Sho  

K:   14-15 lat (rocznik 2005 i 2004) Gekisai Sho 

M:   16-17 lat (rocznik 2003 i 2002) Gekisai Sho 

K:   16-17 lat (rocznik 2003 i 2002) Gekisai Sho 

W fazie finałowej zawodnicy wykonują dowolne kata z zakresu: 

Seipai, Garyu, Seienchin, Kanku Dai, Sushiho.  

6.  Opłata startowa 

Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 60 zł  

Opłata płatna gotówką podczas rejestracji zawodników.   

7. Zgłoszenia zawodników 

*Zgłoszenia zawodników należy bezwzględnie przesłać  

NAJPÓŹNIEJ do 22 września 2019 r. do godz. 24.00. 

 Zgłoszenia zawodników należy przesłać e-mailem na adres: 

 mkrolicki73@gmail.com  na załączonym formularzu. 

 

Uwaga!!!  

Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii. W związku z 

tym w zgłoszeniach należy podać dokładną wagę zawodnika we wszystkich kategoriach 

wiekowych! W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości zawodników kategorie będą 

łączone. 

 

mailto:mkrolicki73@gmail.com
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*Podczas weryfikacji zawodników w sobotę nastąpi kontrola wszystkich dokumentów 

(badania lekarskie, zgoda na start, IKO membership card, legitymacja szkolna/dowód 

osobisty) 

 

Uwaga!!!  

Zawodnicy, którzy nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich (lekarz sportowy oraz 

zgody na start) zostaną skreśleni z listy startowej. 

8. Wyżywienie podczas IKO Upper Silesia Cup 2019 

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają obiad (który będzie wydawany między 

godz. 12.00-14.00 w restauracji TIME OUT na terenie hali sportowej). Bufet z gorącymi 

posiłkami i napojami będzie czynny przez cały czas trwania zawodów. 

Dla sędziów przewidziany jest obiad. 

9. Noclegi 

Organizator nie zapewnia noclegu.  

10. Ubezpieczenie 

Uczestnicy zawodów nie będą w żaden sposób ubezpieczeni przez organizatora. 

Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa, zgodnie z prawem, na klubie, w którym 

zawodnik trenuje. 

 

 



str. 7 

 

 

11. PROJEKT programu minutowego 

 Piątek, 27 września 2019 r. 

16.00 – 20.00 - weryfikacja zawodników z regionu (Dojo SKKK Kompleks Sportowy 

„Michał” Siemianowice Śląskie ul. Elizy Orzeszkowej 1 

 Sobota, 26 października 2019 r. 

7.30 - 9.00 - weryfikacja zawodników z poza regionu 

9.30 - 10.00 - narada 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 

12. Postanowienia końcowe 

Sędzią głównym zawodów będzie shihan Edward Urbańczyk 5 dan 

Sędzią technicznym zawodów będzie shihan Zbigniew Zieliński 5 dan 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, decyduje Sędzia Główny i organizator. 

 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W 

SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

 

 

OSU! 


