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10 GRUDNIA

WŁOCŁAWEK 
2022

 Hala Mistrzów we Włocławku,
 ul. Chopina 8

Weryfikacja zawodników
Uroczyste otwarcie
Rozpoczęcie zawodów
Dekoracja zwycięzców

08:00
10:30
10:45
18:00

PROGRAM

Organizator Dofinansowano z budżetu
Urządu Miasta Włocławek

Partner wydarzenia 
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Włocławski Klub Karate Kyokushin  
serdecznie zaprasza reprezentację Waszego Klubu  

do wzięcia udziału w:  
 

XIX OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU  
KARATE KYOKUSHIN  

KUJAWY IKO CUP  

 10 Grudnia 2022, Włocławek  
Hala Mistrzów, ul Chopina 8
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I. ORGANIZATOR:

II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Gmina Miasta Włocławek 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
10 grudnia (sobota) 2022 Włocławek, Hala Mistrzów we Włocławku, ul. Chopina 8

IV. UCZESTNICTWO:
• w zawodach mogą wziąć udział Kluby zrzeszone w IKO (INTERNATIONAL KARATE ORGANIZATION 

KYOKUSHINKAIKAN),

• w zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w dowolnej konkurencji

• kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój 
sędziowski. Turniej zostanie rozegrany na trzech matach, stąd mile widziane dodatkowe osoby zdolne do 
sędziowania,

• proszę o zapoznanie się z regulaminem procedury wejścia i przebywania na hali sportowej w związku  
z epidemią COVID,

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:

• aktualną kartę zdrowia sportowca,

• dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i datę urodzenia,  

• czyste białe karate-gi,

• komplet obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązujących w danej kategorii,

• w kategoriach dla niepełnoletnich zawodnicy obowiązkowo walczą w kasku z kratą. Każdy zawodnik musi 
posiadać WŁASNY kask oraz HOGO. Organizator nie zapewnia kasków ani hogo.

• wypełnione oświadczenie COVID dla wszystkich uczestników i ich opiekunów, trenerów itd. (załącznik),

• osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg 
załączonego wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji SEMI KONTAKT 
powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju,

• osoby pełnoletnie - zrzeczenie się roszczeń wobec organizatora z tytułu wypadków oraz reprodukcji wiz-
erunku wg załączonego wzoru,

• dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia).

• IKO Membership Card (legitymacja IKO),

• ubezpieczenie NNW.

V. KATEGORIE:
1. KUMITE SEMI KONTAKT (o przydziale do kategorii decyduje data urodzenia):

KATEGORIA WIEK (ROCZNIK) KAT. WAGOWE

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

Dzieci - chłopcy 6-7 lat (2016-2015) -25 kg, -30 kg, +30 kg

Kadetki młodsze 8-9lat (2014-2013) -30 kg, +30 kg

Kadeci młodsi 8-9lat (2014-2013) -30 kg, -35kg,  +35kg

Kadetki 10-11 lat (2012-2011) -35 kg, -40 kg, +40 kg

Kadeci 10-11 lat (2012-2011) -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg

Młodziczki 12-13 lat (2010-2009) -40 kg, -45 kg, +45 kg

Młodzicy 12-13 lat (2010-2009) -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg

Juniorki młodsze 14-15 lat (2008-2007) -50 kg, -60 kg, +60 kg 

Juniorzy młodsi 14-15 lat (2008-2007) -50 kg, -55 kg, -60kg, +60 kg

W powyższych kategoriach nie wolno stosować: odpychania, wyłapywania kopnięć i podcięć.

Włocławski Klub Karate Kyokushin,  
ul. Matejki 7, 87-800 Włocławek 
Sensei Juliusz Mazurkiewicz  
tel. 601 660 458, e-mail: julass84@wp.pl 
www.karate.wloclawek.pl
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Poniższe kategorie odbywają się bez HOGO.

KATEGORIA WIEK (ROCZNIK) KAT. WAGOWE

Juniorki 16-17 lat (2006-2005) -60 kg, +60 kg

Juniorzy 16-17 lat (2006-2005) -70 kg,+70 kg

Uwaga! Przy zgłoszeniu podajemy wagę zawodnika z dokładnością do 1 kg.

Walki we wszystkich kategoriach odbywać się będą według przepisów IKO.
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochrani-
aczy.

2. KATA
We wszystkich kategoriach kata obowiązują dwie tury. W pierwszej turze zawodnik wykonuje kata 
obowiązkowe. Do drugiej tury przechodzi 6 najlepszych zawodników w swojej kategorii. Zawodnik w drugiej 
turze wykonuje wybrane przez siebie kata z tabeli.

KATEGORIA ELIMINACJIE I TURA 
(obowiązkowe kata)

FINAŁ II TURA 
(dowolne kata)

Dzieci dziewczęta / chłopcy  
6-7 lat (2016-2015) Kata dowolne Kata dowolne

Kadetki młodsze / kadeci młodsi 
8-9 lat ( 2014-2013) Kata dowolne Kihon sono ichi

Taikyoku sono ichi

Kadetki / kadeci  
10-11 lat (2012-2011) Taikyoku I Taikyoku III

Pinan I

Młodziczki / młodzicy  
12-13 lat (2010-2009) Pinan I Sakugi sono ichi

Pinan sono ni

Juniorki młodsze / juniorzy młodsi 
14-15 lat (2008-2007)

Juniorki / juniorzy  
16-17 lat (2006-2005)

Pinan II

Pinan sono san
Pinan sono yon
Pinan sono go
Tsuki no kata

VI. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW:
Zgłoszenia zawodników należy obowiązkowo dokonać drogą elektroniczną. 
Rejestracja będzie odbywać się na stronie next.osusoftware.com

Od 14.11.2022 do 07.12.2022 roku (środy) do godz. 24:00;

Kluby, które dokonywały zgłoszeń swoich zawodników poprzez system „OSU” na wcześniejszych  turniejach - 
korzystają z założonego wcześniej przez siebie konta.  
Kluby robiące to po raz pierwszy - po wejściu na stronę należy założyć konto.   
Po założeniu konta można rozpocząć proces rejestracji swoich zawodników, dodajemy trenera, a następnie 
swoich zawodników. Dodany zawodnik poprzez funkcję „+” zostaje automatycznie umieszczony na zgłoszeniu 
grupowym. System OSU Software automatycznie tworzy kategorie, losuje drabinki oraz numeruje walki. Każdy 
trener będzie miał dostęp do numeracji walk na swoim urządzeniu mobilnym.* 

*Szczegółowe instrukcje podane są na Facebooku i stronie www   
OSU Software https://next.osusoftware.com/ 

VII. OPŁATA STARTOWA:
Opłata startowa od jednego zawodnika wynosi 70 zł (w tym obiad) płatna w dniu zawodów lub przelewem na 
konto:Włocławski Klub Karate Kyokushin ul. Matejki 7 Włocławek, nr 81 1540 1069 2106 8729 1743 0001. 
Istnieje możliwość zakupienia dodatkowych obiadów koszt 1 porcji 20 zł - prosimy o wcześniejszą rezerwację 
dodatkowych porcji. 
Uwaga! Dla sprawnego przebiegu weryfikacji klubów i zawodników prosimy o wcześniejsze podanie danych 
do faktury na e-mail: julass84@wp.pl

https://next.osusoftware.com/
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VIII. PROGRAM ZAWODÓW:

• 8.00 - 9.30 - weryfikacja zawodników
• 9.45 - odprawa kierowników ośrodków, sędziów (powołanie składów sędziowskich)
• 10.30 - uroczyste otwarcie
• 10.45 - rozpoczęcie zawodów - kata (eliminacje i finały), kumite
• 13.00 -15.00 - wydawanie posiłków 
• 18.00 - dekoracja zwycięzców, przewidywane  zakończenie turniej

IX. NAGRODY, PUNKTACJA:
Za zajęcie miejsc od I do III zawodnicy otrzymują puchary i dyplomy.

Punktacja drużynowa ( łączna za kata i kumite, bez podziału na płeć) prowadzona będzie na podstawie 
wyników indywidualnych z poszczególnych kategorii kata i kumite: I miejsce - 5 punktów, II miejsce – 3 punkty, 
III miejsce – 1 punkt.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów przez Sędziego Głównego.
• Każda zgłoszona ekipa posiada obowiązkowo minimum 1 sędziego.
• W razie zgłoszenia niedostatecznej liczby zawodników w danej kategorii może nastąpić ich połączenie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas turnieju.
• Ewentualne protesty należy zgłaszać do Sędziego Głównego.
• Udział wszystkich zawodników podczas uroczystego otwarcia jest obowiązkowy.
• Wstęp na zawody jest bezpłatny.
• W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Organizator oraz Sędzia Główny.

W imieniu komitetu organizacyjnego  

TURNIEJU KARATE KYOKUSHIN „KUJAWY IKO CUP”  

życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych i wiele miłych wrażeń z pobytu we Włocławku.

Prezes Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin 
Sensei Juliusz Mazurkiewicz 

OSU!



Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w walkach kontaktowych
XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN „KUJAWY IKO CUP”  

Włocławek, 10 grudnia 2022 r. 
 

Wyrażam zgodę na start mojego dziecka: 

  
.................................................................................................................              .................................................................... 
                                             (imię i nazwisko)                                                                               (data urodzenia)
  
w Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin Dzieci Młodzieży „IKO KUJAWY CUP” Włocławek, w dniu 10 grudnia 2022 r.  
w konkurencji kumite semi kontakt karate kyokushin (walka sportowa z pełnym kontaktem z użyciem ochraniaczy) i nie będę 
rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu poniesionych podczas walk kontuzji i urazów. Jestem świadomy/a, że za-
wody sportowe zostały zorganizowane zgodnie z zasadami IKO (International Karate Organization). W związku z wejściem  
w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych 
usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód, w celach marketingowych. Dane nie będą przekazywane do innych podmi-
otów ani do państw trzecich. Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na rzecz Włocławskiego Klubu Kyokushin Karate na wykor-
zystanie wizerunków mojego dziecka / podopiecznego powstałych w związku z Turniejem, w tym na obrót egzemplarzami, na 
których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 
rozpowszechnianie oraz publikowanie, w tym z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań służących 
popularyzacji i reklamie karate Kyokushin oraz innych działań WKKK zgodnych z jego statutem. Wizerunek mojego dziecka / 
podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mojego dziecka / podopiecznego lub w inny sposób 
naruszać dobra osobiste mojego dziecka / podopiecznego. Wizerunek może zostać umieszczony na stronie internetowej Klubu 
i/lub na profilu Klubu na portalu społecznościowym Facebook i/lub w mediach, na plakatach, broszurach i innych materiałach 
reklamowych Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin oraz w dokumentacji WKKK. Jednocześnie oświadczam, że w dniu za-
wodów moje dziecko będzie legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, będzie posiadać komplet obowiązujących 
w jego kategorii ochraniaczy osobistych oraz , że posiada ważne w dniu zawodów (nie starsze niż sześć miesięcy) orzeczenie 
lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym. 
 

               .................................................................                                                     ..................................................
                         czytelny podpis opiekuna                                          miejscowość, data
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