
 
MISTRZOSTWA POLSKI 

KYOKUSHIN 
 

JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW  

POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE 
 
 
 
POLSKI ZWIĄZEK KARATE 

 

RADZYMIN 27/28 listopada 2021 

s 

 

 

Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY KARATE w Radzyminie  
ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do wzięcia udziału w  

MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW KYOKUSHIN 

 
I. ORGANIZATOR 

 
   MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOW KARATE KYOKUSHIN W RADZYMINIE 
   Shihan Tomasz Lenkiewicz – 605 85 75 85 

 
II. WSPÓŁORGANIZATORZY 

 
Urząd Marszałkowski 

    Gmina Radzymin, 
    Powiat Wołomiński 
    
III. HOTEL ORGANIZACYJNY 

 

    REWITA WDW -  Rynia , Wczasowa 59 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE 

 
• 27/28 listopada 2021 r. (sobota - niedziela) 

 
•  Hala Sportowa ROKiS w Radzyminie ul. Jana Pawła II 20 

 
 V. PROGRAM ZAWODÓW 

 

27 listopada 2021 
16:00 - 18:30 przyjazd ekip + weryfikacja + badania lekarskie – hotel WDW Rynia  
19:30 – 20 :30 narada sędziów  

20.30 Losowanie nastąpi o godzinie 20.30 na podstawie wcześniejszych zgłoszeń. 

21:00 Sayonara dla trenerów i sędziów  
 

28 listopada 2021 

7.00 – 8.00 - śniadanie w hotelu. 

9:00 -  9:45 - odprawa sędziów (hala sportowa)  
10:00  - oficjalne otwarcie przez Burmistrza miasta i rozpoczęcie zawodów ( konkurencja kata - 2 maty) 

12.00 - rozpoczęcie walk kumite (3 - 4 maty) 

14:00 - 14:45 -  przerwa dla wszystkich - obiad (hala sportowa) 

15:00  -  walki półfinałowe i finałowe 

17:00  - dekoracja zawodników 



 

 
VI. REGULAMIN ZAWODÓW JUNIORÓW  
 
 
Zawody będą odbywać się wg przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate w następujących 
konkurencjach juniorów. Wiek 16 – 17 lat (2005 i 2004 i 2003 nie ukończone 18 lat) O starcie w danej 
konkurencji decyduje data urodzenia. 
 

• Kumite juniorów  
• Kumite juniorek  
• Kata juniorów  
• Kata juniorów 
  
Ochraniacze:  
• Juniorki - ochraniacze tułowia(hogo),kask, białe piąstkówki, białe ochraniacze goleń-stopa  
• Juniorzy – ochraniacze tułowia (hogo), kask, suspensoria, białe piąstkówki, białe ochraniacze goleń-stopa  
Czas walki:  
• Juniorki /Juniorzy - 2 min. (do półfinałów) / 2 min.(pół finał, finał) 

 

1.Konkurencja kumite semii kontakt   zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących 

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

kakto oroshi, ushiro mawashi geri jodan): 

  
•         Juniorzy kumite semmi kontakt : 60kg, - 65 kg, -70 kg, - 75 kg,+ 75 kg  
•         Juniorki kumite semmi kontakt  : - 55 kg, - 60 kg , + 60 kg 
 

 

 

 

2. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach: 
  
• tura I - obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania,  
• tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej. 
 
 

 
 
 

KATEGORIA I TURA II TURA 

 

 
JUNIORKI/JUNIORZY 

 
PINIAN SONO NI 

PINIAN SONO SAN 

PINIAN SONO YON  

 

 

PINIAN SONO GO 

TSUKI NO  

SAIHA  

YANTSU 

GEKISAI DAI       

GEKISAI SHO 

   

 
 

 
 
 
 
 



VII .  REGULAMIN ZAWODÓW MŁODZIEŻOWCÓW  

 
 

• Zawody będą odbywać się według przepisów i regulaminu Polskiego Związku Karate w 

następujących konkurencjach młodzieżowców - wiek 18 – 21 lat.  

(ukończone 18 lat w dniu zawodów). 

• Kumite mężczyzn 

• Kumite kobiet 

• Kata mężczyzn 

• Kata kobiet 

 
Ochraniacze: 

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

• Mężczyźni - suspensoria, białe  

ochraniacze goleń-stopa  

   Czas walki: 

• Młodzieżowcy - 2 min. (do półfinałów), 3 min. (półfinał, finał), dogrywka 2 min 

 

• 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. 
 

• Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach: 

 

• tura I - obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania, 

• tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej. 

 

 

 

KATEGORIA I TURA II TURA 

 

 
SENIORZY/SENIORKI 

 
PINIAN SONO YON 

PINIAN SONO GO 

YANTSU 

TSUKI NO KATA 

SAIHA 

GARYU 

SUSHI-HO 

KANKU DAI 

GEKISAI SHO 

SEIENCHIN 

GEKISAI DAI 

  TENSHO 

 
 

 

Każdy klub zobowiązany do wystawienia sędziego – sędziowie powinni 

posiadać kompletny strój sędziowski (strój zgodny z wymogami PZK) 

Sędzia loguje się również w systemie karatestat. 



 

 

 

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

 

Wydruk identyfikatora z systemu karatestat z kodem kreskowym  
zawodnika zgodnie z procedurą logowania,jest jego zgodą na udział w 

turnieju i oświadczeniem zapoznania się z w/w regulaminem. 

 
 
 
 
3. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

 

 
Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona na podstawie punktacji indywidualnych oddzielnie dla juniorów 
i młodzieżowców.  
Punktacja drużynowa wyliczona jest przez system weryfikacyjny karatestat. Decyduje ilość zdobytych 1,2,3 
miejsc medalowych . Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla juniorów i  młodzieżowców. 
 

 

4. ZAKWATEROWANIE: 

 

Hotel Organizacyjny – REWITA WDW w RYNI   
(ok.120 miejsc)  

 
 

 

5. ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZAWODACH: 

 

•  Opłata za nocleg + kolacja + śniadanie - 160 zł + 60 zł – koszt całkowity udziału zawodnika to 220 zł  
                                                                - 160 zł + (Sayonara + obiad) - koszt udziału trenera to180 zł  

•  Opłata startowa dla zawodników bez noclegu - 60,oo zł (+ obiad)  
•  Dodatkowy obiad w trakcie zawodów dla osób towarzyszących - 20 zł   
    (po wcześniejszym zgłoszeniu do 24 listopada ) 
  
 

Opłata za udział ( całkowita ),startowa, opłata za dodatkową Sayonarę i dodatkowe obiady podczas 

zawodów wyłącznie przelewem do dnia 24 listopada na konto klubu (dowód wpłaty należy przedstawić 

podczas rejestracji): 

 

Międzyszkolny Klub Sportowy Karate Kyokushin  
05-250 Radzymin, Jana Pawła II 20  

NIP 125 129 28 80 
 

                                  Bank Millenium: 35 1160 2202 0000 0002 5038 9863 000 

 
 

 
 

C.D 
 
 
 



 
26. 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:   
• aktualną kartę zdrowia sportowca  
• licencję zawodnika PZK (wpisujemy ją również przy rejestracji w systemie w miejscu TRENER)   
• dowód osobisty / legitymację szkolną  
• dowód opłaty startowej  
• białe ochraniacze wymagane w  kategorii kumite semi contact zgodnie z przepisami PZK,  
• czyste, białe karate-gi, bez naszywek z innych zawodów.  
• Identyfikator z kodem kreskowym : jest jednocześnie  

 -   zgodą (rodziców / zawodnika) na udział w w/w turnieju,  
 -   zapoznaniem się z regulaminem walk w poszczególnych kat. wiekowych w w/w turnieju, 
 -   zgodą na badanie medyczne w wypadku kontuzji podczas w/w turnieju, 

 

7. ZGŁOSZENIE, BADANIA LEKARSKIE, LOSOWANIE 

 

1. Rejestracji zawodników i sędziów należy dokonać poprzez system KARATESTAT do 

24.11.2021 r. (środa) do godz. 24.00 . Listy zawodników będą dostępne na stronie rejestracji 

karatestat - On – Line. 

2. Weryfikacja zawodników odbędzie się 27 listopada (sobota) br. w godz. 16.00 – 19.00 w hotelu 

organizacyjnym.  
3. Losowanie nastąpi 27.11.21 o godzinie 20.30 na podstawie wcześniejszych zgłoszeń. 
 
Link do strony rejestracyjnej  
 
http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html 

 

procedura rejestracyjna jest szybka i prosta (jednorazowa )  
zawody obsługuje system KARATESTAT – kroki jakie należy poczynić : 
 

nowa rejestracja klubu - w prawym okienku - "dodaj klub" - wypełnić  tabelkę z danymi i 
ustalić  swoje hasło. 
rejestracja istniejącego klubu - w lewym okienku - wpisujemy e mail i hasło , 
  
1. zalogować klub do sytemu podając dane i hasło, na stronie rejestracyjnej po zalogowaniu pojawią 

się wtyczki z poszczególnymi opisami i wówczas należy: 

2. wpisać zawodnika do systemu : nazwisko i  imię, datę ur., nr licencji PZK.  
          (dane zawodników pozostają w systemie i można ich szybko aktywować przy kolejnych turniejach)  

3. Zgłosić zawodników do poszczególnych kategorii wiekowych danego turnieju( tylko zaznaczyć w kratce)  
4. Aktywować zapisanych zawodników w systemie (zgodnie ze zgłoszeniem zaznaczyć kratkę) w 

danym turnieju.(to automatycznie wygeneruje wszystkie dane na identyfikatorach zgłoszeniowych)  
5. wydrukować tylko raz wszystkie wygenerowane identyfikatory zgłoszeniowe poszczególnych  
zawodników z kodem kreskowym (rozdać zawodnikom przed weryfikacją)- TRENER I 

ZAWODNIK SPRAWDZA, CZY SIĘ WSZYSTKO ZGADZA I CZY PRAWIDŁOWO 

ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO KATEGORII STARTU.  
6. rejestracja jednego zawodnika z weryfikacją aktualnej wagi trwa ok. 10s.(skanujemy kod kreskowy i to 

wszystko)System automatycznie sam przesuwa zawodników , którzy nie mieszczą się w podanych 

wcześniej wagach podczas weryfikacji i nie należy drukować kolejnych identyfikatorów .  



Co najważniejsze system jest tak przygotowany ,że może obsługiwać go każdy kto potrafią posługiwać się 

komputerem (czyli obecnie wszyscy ☺) 

 
W razie problemów proszę dzwonić tel. 605857585  shihan Tomasz Lenkiewicz 

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Sędzia Główny : shihan Andrzej Drewniak,  
Sędzia Techniczny : shihan Jacek Czerniec, 
 
Komisja Weryfikacyjno – losująca: 
shihan Tomasz Lenkiewicz,  
shihan Rafał Tomala   
shihan Robert Kopciowski.  
 
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. 

 
Osu. 
 

Organizator Mistrzostw Polski  

Juniorów i Młodzieżowców  

życzy  

miłego pobytu w RADZYMINIE 



ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) /  ZAWODNIKA   
Wyrażam zgodę na udział   ( mojego syna /  córki  /   mój ) 

 
 
 

...........................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko oraz data urodzenia) 

 
 
w Mistrzostwach Polski Kyokushin Juniorów i Młodzieżowców w dniu 28.11.2021r. w Radzyminie  w konkurencji Kumite (walki) i kata*. 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
2. Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu ewentualnych odniesionych przez moje dziecko urazów lub 

kontuzji w trakcie turnieju.  
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w Mistrzostwach Polski.  
4. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojego dziecka, 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 

wynagro-dzeń.  
5. Administratorem Państwa danych na czas udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowców jest Miedzyszkolny Klub Sportowy 

Karate Kyokushin w Radzyminie .  
Po zakończeniu Mistrzostw dane związane z udziałem w Mistrzostwach Polski nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim poza 

komunika-tem końcowym Mistrzostw Polski. 

 

 
........................................................................................................  
Czytelny podpis rodzica (opiekuna) , zawodnika  

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

udziałem w zawodach) 

 
 



 


