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Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate 

 

Klub Karate Kyokushin Kanku z Nowego Tomyśla 
 

ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego klubu do wzięcia udziału w: 
 

48 Mistrzostwach Polski Seniorów Karate Kyokushin 
 

 

REGULAMIN ZAWODÓW: 
 
 

1. Organizator 

- Klub Karate Kyokushin Kanku z Nowego Tomyśla  

 

2. Współorganizatorzy 

- Gmina Nowy Tomyśl 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu 

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

- Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy 

w Nowym Tomyślu 

 

3. Patronat medialny 

- Powiaty-Gminy 

- Radio Poznań 

 

4. Termin i miejsce  

- 12.06.2021 

- Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym 

Tomyślu, os. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl   

 

5. Zakwaterowanie uczestników 

Hotel organizacyjny Mistrzostw: 

 

Hotel Restauracja HI-FI 

Paproć 84 

64-300 Nowy Tomyśl 

www.hotel-hifi.pl 

mail: info@hotel-hifi.pl 

tel. +48 698 963 002, (61) 44 50 000 

 

Polecane inne obiekty: 

 

Hotel Poznańska 19 

ul. Poznańska 19, 64-300 Nowy Tomyśl 

mail: hotel@poznanska19.pl 

tel. +48 602 108 369 

 

http://www.hotel-hifi.pl/
mailto:hotel@poznanska19.pl
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6. Kategorie i punktacja drużynowa 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku 

Karate:   

 

- Kumite seniorów: -65, -70, -75, -80, -90, +90 kg 

- Kumite seniorek: -55, -60, -65, +65 kg 

 

Na etapie ½ finału odbędzie się test Tameshiwari 

 

Czas walki 

- Eliminacje: 2 min. + 2 min. 

-  Półfinały i finały: 3 min. + 2 min. + 2 min., waga, deski, +2 min. 

 

Konkurencje kumite seniorów i seniorek zostaną rozegrane indywidualnie, systemem 

pucharowym z zachowaniem w/w kategorii wagowych.  

 

Punktacja drużynowa będzie prowadzona na podstawie wyników indywidualnych 

seniorów i seniorek: 

- 1 miejsce – 5 pkt. 

- 2 miejsce – 3 pkt. 

- 3 miejsce – 1 pkt. 

 

Walki o III miejsce nie będą rozgrywane.  

Przewidziane są puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki 48 MP oraz 

puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w teście Tameshiwari.   

  

7. Zgłoszenie i losowanie 

 

Rejestracja zawodników i sędziów oraz wszelkie zmiany danych odbywać się będą 

wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: 

 

www.kyokushin.net.pl 
 

Zgłoszenia i zmiany przekazane w inny sposób niż za pomocą systemu rejestracji nie 

będą przyjmowane.  

 

Podczas rejestracji klubu na w/w stronie należy podać dane do wystawienia faktury.  

 

Klub może posiadać tylko jedno konto. Każde dodatkowo zarejestrowane konto 

będzie traktowane jako niezależny klub.  

 

Podczas rejestracji zawodników kluby zobowiązane są do podania numerów licencji 

zawodników PZK.  

Bez podanego numeru licencji nie będzie możliwe zgłoszenie zawodnika.  

 

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – do 04.06.2021 (piątek).  

Po tym terminie nie będzie można zarejestrować w systemie nowych zawodników.  

Do dnia 07.06.2021 (poniedziałek) będzie możliwość wprowadzania korekt danych w 

systemie zgłoszeniowym, ale tylko w zakresie zarejestrowanych w terminie 

http://www.kyokushin.net.pl/
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zawodników. Od 08.06.2021 (wtorek) będzie można tylko usuwać zawodników z 

listy.     

 

Losowanie odbędzie się w dniu 09.06.2021 (środa). 

 

Po losowaniu nie będzie możliwości dokonywania zmian w drabinkach. Usunięcie 

osoby z listy skutkuje przejściem przeciwnika tzw. wolnym losem do kolejnego etapu 

walk.   

 

Niezgłoszenie się zawodnika do weryfikacji 11.06.2021 do godziny 19:00 spowoduje 

skreślenie go z listy startujących. 

 

Zawodnicy zgłoszeni po terminie, nie posiadający licencji zawodniczej PZK, zgody 

lekarza na udział w mistrzostwach, właściwej do kategorii wagi w dniu rejestracji (nie 

ma możliwości przepisania do innej kategorii), jak również zawodnicy, którzy nie 

dokonali opłaty startowej na rachunek bankowy Organizatora nie będą dopuszczeni do 

startu w zawodach.  

 

UWAGA: Wszyscy startujący zawodnicy zostaną rozstawieni (tzw. drabinki) 

wyłącznie na podstawie wyników 47 Mistrzostw Polski Seniorów Karate Kyokushin, 

które odbyły się 10.10.2020 w Ząbkowicach Śląskich.    

 

W przypadku problemów z systemem do rejestracji zawodników i sędziów należy 

kontaktować się z sensei Markiem Szyngielem: 

mail: mszyngiel@gmail.com  

telefon: 506 003 008 

 

8. Warunki uczestnictwa 

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

w każdej kategorii wagowej. 

 

Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać indywidualne ubezpieczenie 

NNW. 

 

W zawodach mogą brać udział zawodnicy reprezentujący kluby zrzeszone w PZK. 

Klub zgłaszający zawodnika musi posiadać aktualną (opłaconą) licencję klubową 

PZK. 

   

Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający: 

- ukończone 18 lat, 

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 

- minimum 3 kyu, 

- aktualną kartę zdrowia sportowca, 

- licencję zawodnika PZK 

- czyste, białe karate-gi bez logotypu sponsora oraz numerów startowych. 

- obowiązkowe ochraniacze zgodne z przepisami PZK: seniorzy – suspensoria, 

seniorki – miękki ochraniacz na piersi, białe-tekstylne ochraniacze „goleń-

stopa”.  

mailto:mszyngiel@gmail.com
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- wagę zgodną z kategorią, do której został zgłoszony zawodnik (zawodnik nie 

mieszczący się w kategorii wagowej, do której został zgłoszony zostanie 

zdyskwalifikowany) 

- obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 

1 min. W komplecie ochraniaczy.  

 

9. Kalkulacja kosztów 

 

Opłata startowa – 60 zł (w ramach opłaty organizator zapewnia ciepły posiłek w dniu 

zawodów). 

 

Sayonara dla sędziów – na koszt Organizatora (tylko osoby zgłoszone do 04.06.2021). 

 

Sayonara dla pozostałych osób – 100 zł. 

 

Osoby (poza zgłoszonymi sędziami) chcące uczestniczyć w Sayonara proszę zgłaszać 

się na mail: krzysztof.szeffner@gmail.com do 04.06.2021 podając imię i nazwisko 

oraz nazwę klubu z dopiskiem „Sayonara” – opłata na rachunek bankowy 

Organizatora do 04.06.2021.   

 

Opłatę startową z tytułu udziału w 48 Mistrzostwach Polski Seniorów Karate 

Kyokushin należy dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy Organizatora do 

dnia 04.06.2021.  

Brak wpłaty po tym terminie spowoduje skreślenie zawodnika z listy startujących.  

 

Podczas weryfikacji należy okazać potwierdzenie opłaty startowej. 

 

Przelew proszę zatytułować: „opłata startowa + nazwa klubu + miejscowość” oraz 

podać ilość zawodników, za których została dokonana opłata.   

Dane do faktury należy podać podczas rejestracji zawodników. 

Faktury zostaną wystawione po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym 

Organizatora.  

 

Dane do przelewu: 

 

Klub Karate Kyokushin Kanku 

      os. Batorego 8/20 

      64-300 Nowy Tomyśl 

       

Bank Spółdzielczy –  Oddział w Nowym Tomyślu 

      26 9058 0000 0000 0005 2995 0001 

 

10. Harmonogram zawodów 

 

- 11.06.2021 – piątek  

 

13:00 – 19:00 – weryfikacja zawodników w hotelu organizacyjnym „HI-FI” 

20:00 – 21:00 – narada sędziów w hotelu organizacyjnym „HI-FI” 

21:00   – Sayonara w sali bankietowej hotelu organizacyjnego „HI-FI” 

 

mailto:krzysztof.szeffner@gmail.com
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- 12.06.2021 – sobota  

 

9:00 – 10:15 – odprawa sędziów na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Nowym Tomyślu 

10:30 – 11:00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów  

11:00 – 17:00 – rozpoczęcie rywalizacji sportowej, półfinały, finały 

17:00 – dekoracja zawodników 

 

Uwaga: wszyscy startujący zawodnicy oraz sędziowie zobowiązani są do udziału w 

oficjalnym otwarciu 48 Mistrzostw Polski Seniorów Karate Kyokushin. 

 

Medaliści poszczególnych kategorii wychodzą do dekoracji tylko w karate-gi bez obuwia.   

  

11. Postanowienia końcowe 

- Sędzią Głównym zawodów jest shihan Andrzej Drewniak  

- Sędzią Technicznym zawodów jest shihan Jacek Czerniec  

- Przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej jest sensei Marek Szyngiel  

- Sędziów obowiązuje oficjalny strój sędziego Polskiego Związku Karate 

Kyokushin: biała koszula z krótkim rękawem bez emblematów 

organizacyjnych, szare spodnie garniturowe bez mankietów, granatowy 

krawat, czarne skarpety lub czarne buty bez obcasów na miękkiej podeszwie, 

gwizdek na tasiemce.  

- Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu 

zawodów. 

- Każdy Klub startujący w mistrzostwach zobowiązany jest wystawić minimum 

1 sędziego. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na 

zdrowiu, poniesione podczas zawodów oraz za rzeczy zaginione.    

- Organizator zapewni ciepły posiłek podczas zawodów dla zawodników i 

sędziów.  

- W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 

- Organizator zapewnia puchary, medale i dyplomy za zajęcie miejsca od 1 do 3. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

- Kontakt telefoniczny: Krzysztof Szeffner 603 638 543 

- Kontakt mail: krzysztof.szeffner@gmail.com 

- Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Klub 

Karate Kyokushin Kanku os. Batorego 8/20, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt 

telefoniczny: 603 638 543); dane będą przetwarzane na potrzeby 48 

Mistrzostw Polski Seniorów Karate Kyokushin (zwanych dalej 

Mistrzostwami) rozgrywanych w dniu 12.06.2021 roku; podstawą do 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji 

Regulaminu Mistrzostw wyrażonego w formie zgłoszenia osoby/osób do 

Mistrzostw; uczestnik ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu 

mailto:krzysztof.szeffner@gmail.com


 6 

wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie 

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje 

uniemożliwieniem udziału w Mistrzostwach). Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym 

podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia 

zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 

Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane 

będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji 

konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi 

przetwarzania, w tym profilowaniu. 

 

 

Organizator 48 Mistrzostw Polski Seniorów Karate Kyokushin 

życzy sportowych sukcesów i miłego pobytu 

w mieście Nowy Tomyśl. 

 

Sensei Krzysztof Szeffner 


