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MDK „ DH” 

 
Uniwersytet Jagielloński 

w  Krakowie 

 
w porozumieniu z 

Polskim Związkiem Karate  

 
 

 Mają zaszczyt zaprosić reprezentację Waszej Uczelni do udziału w 

 

VII AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI  

KARATE KYOKUSHIN   
 

 

 

REGULAMIN 
 

 

I. ORGANIZATOR: 

MDK „DH”  

      MTSR „Sowiniec” 

 

II. Współorganizator: 
        SWFiS  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  

    Polski Związek Karate   

          

 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
          05. 06.2021r. Sobota 

   Hala MDK „DH” 30-059 Kraków, Reymonta 18 
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IV. KATEGORIE i PUNKTACJA DRUŻYNOWA 

 
1. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate: 

• Kumite Mężczyzn: -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg 
• Kumite Kobiet: -55kg, - 60kg, -65 kg,+65 kg 

        W przypadku braku 4 zawodników w kategorii, kategorie mogą być połączone  

• Kata mężczyzn 
• Kata kobiet 

         
2. Za I miejsce 5pkt, II miejsce 3pkt, III miejsce 1pkt. 

 
 

V. ZGŁOSZENIE i LOSOWANIE 
 

1. Kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie -               
do 31 maja 2021  na adres:  
e-mail: zawodykaratekrakow@gmail.com . W razie problemów kontakt 

Piotr Kopeć 667 34 53 71. Organizator  nie będzie przyjmował zgłoszeń 
napływających po wyznaczonym terminie. 

Ekipy, dowolna liczba zawodników w kategorii/wraz z osiągnięciami w kumite. 
2. Losowanie miejsc startowych nastąpi w dniu 4 czerwca w MDK „DH”.  
3. Zawodnicy zgłoszeni po terminie, nie posiadający licencji zawodniczej PZK, zgody 

lekarza na udział w zawodach, właściwej do kategorii wagi, jak również 
zawodnicy, którzy nie dokonali opłaty startowej nie będą dopuszczeni do startu w 

zawodach. 
 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W zawodach mogą brać udział studenci wyższych uczelni publicznych, 
niepublicznych I, II, III stopnia (poziomy licencjackie, magisterskie, doktoranckie) 

z ważną legitymacją studencką, z aktualnymi badaniami lekarskimi, posiadający 
stopień szkoleniowy min. 6 kyu, indywidualne ubezpieczenie NNW. Granica 
wiekowa do 30 lat. 

Klasyfikacja drużynowa dotyczy wyłącznie zawodników i zawodniczek zgłoszonych 
przez istniejącą sekcję Karate Kyokushin. 

2. Przepisy ogólne 

- w turze eliminacyjnej kata kobiet/mężczyzn obowiązkowe: - Pinan 2,- Pinan 3,    
- Pinan 4, w turze finałowej, do wyboru przez zawodniczkę/zawodnika dowolne 

kata od Pinan 5 wzwyż, 

- czas walk: eliminacje – 2 min. i ew. dogrywka 2 min. półfinały i finały – 3 min. 

ew. dogrywka 2 min.  

- obowiązkowo: białe, miękkie ochraniacze na goleń i stopę (typu skarpeta) dla 
mężczyzn i kobiet, suspensoria mężczyźni, miękkie ochraniacze na piersi kobiety.  

Zabronione techniki nożne: kaiten gerii (z przewrotem), ura ushiro mawashi geri  
jodan, hiza geri jodan,mae geri jodan. 
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- w uzasadnionych przypadkach komisja sędziowska może dokonać zmian w 
regulaminie  odbywanych zawodów  

 

 

 

VII.   KOSZTY 
 

1. 60,00zł – opłata startowa 

Opłatę należy uiścić  przelewem do 31 maja 2021  na konto:   

MTSR „Sowiniec” 30-059 Kraków, Reymonta 18 

numer konta bankowego:   13 1910 1048 4005 9660 1121 0001.  

Prosimy o  przywiezienie potwierdzenia wpłaty startowej.  

Wpłaty startowe w dniu zawodów nie będą przyjmowane. 

         
 VIII. Weryfikacja w dniu zawodów 
 - przedstawienie ważnej legitymacji studenckiej i aktualnej karty zdrowia lub       
           zaświadczenia od lekarza, (które wg. MS są ważne sprzed pandemii) 

 - przy ważeniu podpisanie oświadczenia o dobrowolności udziału w zawodach. 
 - potwierdzenie przelewu opłaty startowej. 

 

 

IX. RAMOWY PLAN MISTRZOSTW 

 
          05.06.2021r. Sobota 

 
7:30 – 9.30  – Przyjazd ekip, weryfikacja zawodników 
9:30 – 10.00  – Narada sędziów, Losowanie   

     10.00 – 13:30  - Kata, Walki eliminacyjne 
     14:00 – 16:30  – Walki Półfinałowe i Finałowe 

     17:00 – 17:30  – Dekoracja zwycięzców, zakończenie turnieju 
 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Sędzia Główny: shihan Andrzej Drewniak. 

2. Sędzia techniczny: shihan Robert Kopciowski.  

3. Losowanie i obsługa komputerowa: senpai  Piotr Kopeć 

4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 

5. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu Turnieju.  
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UWAGA 
Ze względu na pandemię koronawirusa  w trakcie trwania mistrzostw będą obowiązywały 
poniższe zasady bezpieczeństwa: 
 
1. Przed wejściem do obiektu oraz weryfikacji należy poddać się dezynfekcji dłoni oraz 

pomiarowi temperatury, 
2. Na terenie obiektu (korytarze, szatnie itp. oraz w trakcie weryfikacji) uczestnicy muszą mieć 

obowiązkowo zakryte usta i nos (maseczka) oraz zachować dystans społeczny 
3. Organizator nie przewiduje oficjalnego otwarcia mistrzostw w dotychczas przyjętej formie, 
4. Na terenie obiektu przebywać mogą zgłoszeni zawodnicy, sędziowie, trenerzy, sekundanci, 

obsługa medyczna i obsługa techniczna. 
5. Zawody będą odbywać się bez udziału publiczności.  
6. Sędziowie w trakcie przebywania na macie zobowiązani są do używania rękawiczek ochronnych. 
7. W przypadku nasilenia epidemiologicznego zawody mogą zostać odwołane. 

 

 
 

 

Komitet Organizacyjny 
 życzy wszystkim uczestnikom miłego pobytu w Krakowie. 

 

    

 Komisja Kyokusin       Komitet Organizacyjny 

               Shihan Andrzej Drewniak   VII AMP Karate Kyokushin    
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   Akademickie Mistrzostwa Polski  Karate Kyokushin 
                              Kraków 05.06.2021 r. 
                        OŚWIADCZENIE  ZAWODNIKA 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                               (Nazwisko i Imię) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                           (adres zamieszkania) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                       (Nr. telefonu kontaktowego) 
 
1. Oświadczam, że nie choruję na koronawirusa, nie miałem na przestrzeni ostatnich czternastu dni 

świadomej styczności z osobami zakażonymi koronawirusem oraz nie jestem objęty/ta* 
kwarantanną z powodu koronawirusa. 

2. Oświadczam, że w dniu turnieju będę legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi, 
zezwalającymi na udział w/w turnieju oraz będę posiadać  komplet obowiązujących  
ochraniaczy. 

3. Oświadczam, że posiadam indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będę rościć żadnych pretensji 
do organizatora z tytułu odniesionych prze zemnie ewentualnych urazów lub kontuzji w czasie 
zawodów. 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 
zagrażających mojemu życiu lub zdrowiu. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, proszę 
zawiadomić Pana/Panią ……………………………………………………….. 
tel. Kontaktowy ………………………………………….. . 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie potrzebnym do przygotowania 
oraz przeprowadzenia turnieju. 

6. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku do celów związanych z 
przeprowadzeniem i promocją turnieju. 

7. Administratorem danych osobowych zawodników, na czas przygotowania i udziału w turnieju, 
jest MTSR „Sowiniec” z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 18. Po zakończeniu turnieju dane 
osobowe nie będą przetwarzane i nie będą udostępniane osobom trzecim poza komunikatem 
końcowym zawodów. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
…………………………………………………………..                    ………………………………………………………………… 
                  Miejscowość, data                                                          /Czytelny podp 


