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ORGANIZATOR: 

Siemianowicki Klub Kyokushin Karate 

41-103 Siemianowice Śląskie ul. Elizy Orzeszkowej 1 

Tel 504 084 126 

e-mail: a_manecki@o2.pl 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Śląski Związek Karate 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 

MOSiR “ Pszczelnik ” Siemianowice Śl. 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

24 września 2022 r. 

Kompleks Sportowy “Michał” 

ul. Elizy Orzeszkowej 1, Siemianowice Śląskie 

 

ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW: 

8:00 – 9.30 – weryfikacja zawodników spoza Śląska 

9:00 – 9:30 - narada sędziów, 

10.00 – 10:15 – oficjalne otwarcie zawodów 

10:15 – rozpoczęcie współzawodnictwa w kat. KATA 

 

UWAGA!!! 

Szczegółowy program zawodów zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń. W przypadku, 

gdy ilość osób przekroczy dopuszczone przepisami wymogi, organizator określi w jakiej 

kolejności będą startowały poszczególne grupy wiekowe. 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Stadium--Arena---Sports-Venue/Centrum-Sportowo-Kulturalne-Łabędź-1652232305047151/
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REGULAMIN 

VII Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin IKO Upper Silesia Cup 2022 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W zawodach mogą wziąć udział reprezentacje klubów Karate Kyokushin zrzeszone w 

International Kyokushin Organization Kyokushinkaikan Poland. 

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

w danej kategorii.   

3. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczone osoby posiadający w dniu weryfikacji: 

    - aktualną kartę zdrowia sportowca (podbitą przez lekarza), 

    - IKO Membership Card 

    - zgodę opiekunów prawnych (Załącznik nr 1), 

    - uiszczoną opłatę startową, 

    - dokument tożsamości ze zdjęciem. 

4. Do walk w kat. kumite zostaną dopuszczone osoby posiadające: 

    komplet ochraniaczy, które zapewnia Klub macierzysty zawodnika: 

      Chłopcy: suspensor, hogo, kask z kratką, białe miękkie piąstkówki,  

      tekstylne ochraniacze goleń – stopa. 

      Dziewczęta: hogo, kask z kratką, białe miękki piąstkówki,  

      tekstylne ochraniacze goleń.    

      Wszystkich zawodników obowiązuje czyste białe karate gi.  

     Osoba, która nie stawi się na macie przegrywa walkę walkowerem.  

     Kaski z kratką dla kategorii dzieci, kadetów i młodzików. 

NA TURNIEJU OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY IKO 

 

ZGŁOSZENIA – WERYFIKACJA - LOSOWANIE: 

1. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą strony www.mykyokushin.net  

 w terminie 15-22.09.2021 r. do godz. 24:00. Po tym terminie bramka zostanie zamknięta i nie 

będzie możliwości dokonania zgłoszenia. 

2. Weryfikacja zawodników ze Śląska odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. w godz. 17.00 

- 20.00 w siedzibie SKKK Siemianowice Śląskie ul. Elizy Orzeszkowej 1 

3. Weryfikacja ekip spoza Śląska odbędzie się w dniu zawodów w Kompleksie  

   Sportowym ”Michał” ul. Elizy Orzeszkowej 1. w godz. 8:00 – 9:30 

4. Losowanie odbędzie się po zakończeniu zgłoszeń. Nie przewidujemy zmian kategorii w       

dniu zawodów. 

http://www.mykyokushin.net/
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OPŁATA STARTOWA:  

Opłata startowa wynosi 80,00 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy 

w ING Bank Śląski nr 28 1050 1214 1000 0023 2392 2209 lub gotówką w dniu weryfikacji. 

 

WYKAZ KONKURENCJI KATA 

Konkurencja kata zostanie rozegrana w jednej turze: 

W kategorii dzieci, kadetów młodszych i kadetów starszych zawodnik wykonuje wskazane 

kata z wykazu. W kategoriach młodzik, junior młodszy, junior zawodnik wybiera jedno kata 

z wykazu. 

K A T E G O R I A    T U R A FINAŁOWA 

DZIECI 

Rocznik 2016 - 2015 
TAIKYOKU SONO ICHI 

KADECI MŁODSI 

KADETKI MŁODSZE 

Rocznik 2014-2013 

TAIKYOKU SONO NI 

KADECI STARSI 

KADETKI STARSZE 

Rocznik 2012-2011 

TAIKYOKU SONO SAN 

MŁODZICY 

MŁODZICZKI 

Rocznik 2010-2009 

PINAN SONO NI 

PINAN SONO SAN 

PINAN SONO YON 

TSUKI NO KATA 

SOKUGI TAIKYOKU SONO SAN 

JUNIORZY MŁODSI 

JUNIORKI MŁODSZE 

Rocznik 2008-2007 

SOKUGI TAIKYOKU SONO SAN 

PINAN SONO SAN 

PINAN SONO YON 

TSUKI NO KATA 

JUNIORZY 

JUNIORKI 

Rocznik 2006-2005 

PINAN SONO GO 

TSUKI NO KATA 

GEKISAI SONO ICHI 

SAIFA 

YANTSU 

GEKISAI SONO SAN 
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WYKAZ KONKURENCJI KUMITE  

 

KUMITE DZIECI      

- czas trwania walki 1 min.   
- bez wypychania, bez wyłapywania  
   kopnięć  

- ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki bawełniane białe, hogo, kask z kratką 

Lp Kategoria Rocznik Kategorie wagowe 

1 Dzieci 6 – 7 lat (dziewczęta) 2016 - 2015 -25kg, +25kg 

2 Dzieci 6 – 7 lat (chłopcy) 2016 - 2015 -25kg, +25kg 

     
KUMITE KADECI MŁODSI    
- czas trwania walki 1 min. 
- bez wypychania, bez wyłapywania 
   kopnięć          
- ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki bawełniane białe, hogo, kask z kratką 

Lp Kategoria Rocznik Kategorie wagowe 

1 Kadetki 8 – 9 lat 2014 – 2013 -25kg, -30kg, +30kg 

2 Kadeci 8 – 9 lat 2014 – 2013 -25kg, -30kg, +30kg 

     
KUMITE KADECI STARSI    
- czas trwania walki 1,5 min. 
- bez wypychania, bez wyłapywania  
   kopnięć    
- ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki bawełniane białe, hogo, kask z kratką 

Lp Kategoria Rocznik Kategorie wagowe 

1 Kadetki 10 – 11 lat 2012 – 2011 -30kg, -35kg, +35kg 

2 Kadeci 10 – 11 lat 2012 – 2011 -35kg, -40kg, +40kg 

     
KUMITE MŁODZIKÓW   

- czas trwania walki 1,5 min.   
- bez wypychania, bez wyłapywania  
   kopnięć   
- ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki bawełniane białe, hogo, kask z kratką 

Lp Kategoria Rocznik Kategorie wagowe 

1 Młodziczki 12 – 13 lat 2010 – 2009 -35kg, -40kg, -45kg, -50kg, +55 

2 Młodzicy 12 – 13 lat 2010 – 2009 -35kg, -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg 

     
KUMITE JUNIORÓW MŁODSZYCH  
- czas trwania walki 2 min.   
- bez wypychania, bez wyłapywania  
   kopnięć   
- ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki bawełniane białe, hogo, kask. 

Lp Kategoria Rocznik Kategorie wagowe 

1 Juniorki młodsze 14 – 15 lat 2008 – 2007 -50kg, -55kg, +55kg 

2 Juniorzy młodsi 14 – 15 lat 2008 – 2007 -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg 
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KUMITE JUNIORÓW  
- czas trwania walki 2 min.   

- kompletne przepisy IKO    

- ochraniacze obowiązkowe: suspensor (chłopcy), goleń+stopa, piąstkówki bawełniane białe, hogo, kask. 

Lp Kategoria Rocznik Kategorie wagowe 

1 Juniorki 16 – 17 lat 2006 – 2005 -50kg, -55kg, -60kg, +60kg 

2 Juniorzy 16 – 17 lat 2006 – 2005 -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg 

    

 UWAGA!   

 Rocznik 2004 może wziąć udział w turnieju wyłącznie w kat. Kata. Osoba startująca w dniu 

 turnieju nie może mieć ukończonych 18 lat.  

    
 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Sędzia Główny mistrzostw – shihan Edward Urbańczyk 

2. Sędzia Techniczny mistrzostw – shihan Zbigniew Zieliński 

3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego głównego w dniu zawodów. 

  (Prosimy o zabranie ze sobą kompletnych strojów sędziowskich oraz gwizdka)  

4. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu poniesione podczas 

zawodów. 

5. Organizator zapewnia ciepły posiłek w ramach opłaty startowej. 

6. Za zajęcie miejsc punktowanych od 1-3 w kwalifikacji indywidualnej organizator zapewnia 

puchar, medal i dyplom. 

7. Wszystkie osoby obecne w trakcie zawodów w hali sportowej zobowiązane są 

do bezwzględnego wykonywania poleceń służby porządkowej organizatora pod rygorem 

usunięcia z imprezy. 

8. Zawody nie są imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych. 

9. W przypadku zgłoszenia do danej kategorii niedostatecznej ilości zawodników/ 

Zawodniczek, konkurencja może zostać odwołana lub połączona.  

10. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 
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             Załącznik nr 1 

Imię/Imiona i Nazwisko Rodzica -ów/* Opiekunów prawnych  
 
…............................................................................................ ................................................................................. 
/adres, tel. /  
 

OŚWIADCZENIE RODZICA – ów/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Wyrażam/my* zgodę na start niepełnoletniego dziecka 

………………………………………………………………………………….........………………………………………………………………………………………. 
                                                 (Nazwisko i Imię uczestnika zawodów) 

ur. w dniu ………………………………………………….... w zawodach sportowych: 

VII Ogólnopolskim Turnieju Kyokushin Karate IKO Upper Silesia Cup 2022 
w Siemianowicach Śląskich w dniu 24.09.2022 r. 

1. Oświadczam/my*, że uczestnik zawodów nie choruje na koronawirusa, nie miało na 
przestrzeni ostatnich czternastu dni świadomej styczności z osobami zakażonymi 
koronawirusem oraz nie jest objęte kwarantanną z powodu koronawirusa. 

2. Oświadczam/my*, że w dniu turnieju uczestnik będzie legitymować się aktualnymi 
badaniami lekarskimi, zezwalającymi na udział w/w zawodach oraz będzie posiadać komplet 
obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy.  

3. Oświadczam/my*, że uczestnik zawodów posiada indywidualne ubezpieczenie NNW i nie 
będę/będziemy* rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez 
moje/nasze* dziecko ewentualnych urazów lub kontuzji w czasie zawodów.  

4. Wyrażam/my* zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji 
w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu uczestnika zawodów. W razie decyzji lekarskiej 
o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru uczestnika zawodów ze szpitala.  

5. Wyrażam/my* zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów 
w zakresie potrzebnym do przygotowania oraz przeprowadzenia zawodów.  

6. Wyrażam/my* nie wyrażam/my* zgodę/y* na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku 
uczestnika zawodów do celów związanych z ich przeprowadzeniem oraz promocją w trakcie 
ich trwania oraz po ich zakończeniu. 

7. Administratorem danych osobowych zawodników, na czas przygotowania i udziału 
w zawodach, jest Siemianowicki Klub Kyokushin Karate z siedzibą w Siemianowicach 
Śląskich,ul.Elizy Orzeszkowej 1  
Po zakończeniu zawodów dane osobowe uczestnika zawodów nie będą przetwarzane i nie 
będą udostępniane osobom trzecim poza komunikatem końcowym z zawodów. 

8. Ja/My* niżej podpisani oświadczamy, że podane dane w Oświadczeniu są prawdziwe. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

 …..............................................                        ……...………………….………….……………………………….…………………………… 
            Miejscowość, data           Czytelne podpisy Rodzica/ów*/Opiekuna/ów* prawnych 


