
VI Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin IKO o 
Puchar Prezydenta Miasta Chełm 20-11-2021 

w kategoriach wiekowych dzieci młodszych, dzieci, kadetów oraz 
młodzików,  

I.   Organizatorzy: 
Klub Karate Kyokushin KANKU w Chełmie 
  
II.  Współorganizatorzy: 
Miasto Chełm, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie 

 
III.  Patronat: Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek 
 
IV.  Honorowy Patronat objęli: Senator RP Prof. dr hab. Józef Zając,  
               Pani Poseł na Sejm RP Anna Dąbrowska-Banaszek  
 
V. Termin i miejsce   

20-11-2021 r. (sobota) 
Hala Miejska, Chełm ul. Graniczna 2A 
 
VI.  Zgłoszenia 

Do dnia 17. 11. 2021 r. (środa) prosimy o zgłoszenia zawodników w poszczególnych 
kategoriach na: 
- adres e-mail: waldemar_koziol@onet.pl 
- tel. 504 917 251 lub 505 465 149  

 

VII.  Ramowy program zawodów: 
 8:00 - 9:00     - rejestracja zawodników, 
 9:00 - 9:30       - weryfikacja list, narada sędziów, 
 ok. 9:30   - rozpoczęcie turnieju,  
 ok. 12:00   - wręczenie dyplomów turniej kata, 
 ok. 15:00   - wręczenie dyplomów turniej kumite. 
          

VIII. Przepisy kata 

Kata rozgrywane będą w czterech kategoriach wiekowych tj.: 6-7 lat (dzieci młodsze 2015-
2014), 8-9 lat (dzieci 2013-2012), 10-11 lat (kadet 2011-2010), 12-13 lat (młodzik 2009-
2008) z podziałem na dziewczęta i chłopców. 

W każdej kategorii odbędzie się I tura kata.                                   
Zawodnik wykonuje jedno dowolne kata. 

W przypadku remisu istnieje możliwość przeprowadzenia dogrywki. 
 

IX. Przepisy kumite i tabela kategorii wagowych 

Turniej będzie rozegrany wg światowych przepisów IKO. 

Przydział do kategorii wiekowych i wagowych nastąpi na podstawie zgłoszenia 
przesłanego na adres e-mail waldemar_koziol@onet.pl. 

Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za poważne błędy w zgłoszeniu (wiek, 
waga, imię i nazwisko), które w następstwie mogą doprowadzić do wykluczenia danego 
zawodnika z zawodów. 
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Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci młodszych, dzieci, kadetów i młodzików: 
1,5 minuta runda podstawowa - dogrywka 1 minuta. 
 
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1 minuty w 
komplecie ochraniaczy osobistych (goleń-stopa, piąstkówki, suspensoria) oraz w hogo i 
kasku z kratą. 
 
Organizator w związku z pandemią COVID-19 nie zapewnia obowiązkowych ochraniaczy. 
 
Kask z kratą i hogo powinien zapewnić Klub macierzysty danego zawodnika. 
 

KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE W KUMITE 

Młodzik: 2009-2008 (12-13 lat) 

Młodzicy: - 45, - 55, + 55 kg Młodziczki: - 50, + 50 kg 

Kadet: 2011-2010 (10-11 lat) 

Kadeci:  - 35, - 45, + 45 kg Kadetki: - 40, + 40 kg 

Dzieci: 2013-2012 (8-9 lat) 

Chłopcy: - 30, - 40, + 40 kg Dziewczęta:  - 35, + 35 kg 

Dzieci młodsze: 2015-2014 (6-7 lat) 

Chłopcy: - 25, - 30, + 30 kg Dziewczęta:  - 25, + 25 kg 

 
O rozegraniu wszystkich kategorii będą decydowały zgłoszenia. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii wagowy po wpłynięciu zgłoszeń. 
 
W przypadku braku minimum 3 zawodników w danej kategorii decyzją Sędziego 
Głównego może nastąpić połączenie lub odwołanie tej kategorii. 
 
X. Warunki uczestnictwa 
 W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy klubów karate IKO. 
 Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający: 
- aktualną kartę zdrowia sportowca / zaświadczenie lekarskie; 
- zgodę na start oraz oświadczenia COVID-19 wypełnione przez rodziców lub opiekunów               
(brak zgody wyklucza z  uczestnictwa w turnieju); 
- ubezpieczenie sportowe NNW (klubowe lub indywidualne); 
- uiszczoną opłatę startową w wysokości 40 zł (organizator nie zapewnia wyżywienia, 
na terenie hali sportowej znajduje się pizzeria / restauracja i istnieje możliwość wykupienia 
sobie posiłku oddzielnie); 



- dokument tożsamości ze zdjęciem oraz nr PESEL; 
- czyste białe karate gi. 
 

XI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Sędzią Głównym turnieju będzie Shihan Krzysztof Policha. 
2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 
3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 
4. Turniej zostanie rozegrany na dwóch lub trzech matach. 
5. Każdy kierownik ośrodka/instruktor/trener zobowiązany jest do sędziowania zawodów 

lub delegowanie własnego sędziego. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie w sprawach 

organizacyjnych. 
6. Opłata startowa wynosi 40 zł i jest płatna gotówką w dniu zawodów. 
7. Organizator nie zapewnia posiłków dla zawodników, natomiast istnieje możliwość    

zakupu dowolnego posiłku w pizzerii / restauracji na terenie hali sportowej.  
8. Zawody nie są imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o  

bezpieczeństwie imprez masowych. Turniej zostanie rozegrany bez udziału           
publiczności. 

9. Wszystkie osoby obecne w trakcie zawodów w hali sportowej zobowiązane są do   
wykonywania poleceń służby porządkowej organizatora, pracowników MOSiR 
Chełm, przestrzegania przepisów sanitarnych, zakrywania ust i nosa maseczką i   
zachowania dystansu społecznego pod rygorem usunięcia z zawodów. 

  

Osu !! 

 
ORGANIZATOR 

KLUB KARATE KYOKUSHIN KANKU       
W CHEŁMIE 

 
 


