
 

 

 

IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN 

ICHIBAN IKO POLISH CUP 
Kąty Wrocławskie – SOBOTA, 7 STYCZNIA 2023 roku 

 

1. Organizator: 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY-KARATE KYOKUSHIN SYPIEŃ 

55-080 Smolec ul. Tulipanowa 13 

NIP 896 159 88 53 

tel.: +48 507066016 

Współorganizator: 

Wrocławski Klub Karate Kyokushin A i S Sypień 

2. Termin i miejsce: 

Sobota, 7 stycznia 2023 roku. 

Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Brzozowa 4, Kąty Wrocławskie. 

3. Uczestnictwo: 

W zawodach mogą wziąć udział ekipy ze wszystkich klubów karate Kyokushin 
współpracujących z IKO i innych klubów zaproszonych przez organizatora składające się z 
dowolnej liczby zawodników. 

Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający: 

§ 

Aktualne badania od lekarza sportowego, stwierdzające zdolność do uprawiania karate. 
Brak takich badań uniemożliwia udział w zawodach. 

§ 

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 wizerunku wg załączonego wzoru. 



 

 

 

§ 

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

§ 

IKO Membership Card (legitymacja IKO). 

§ 

Czyste białe karate gi. 

§ 

Komplet obowiązujących ochraniaczy osobistych dla danej kategorii. 

Każda ekipa zobowiązana jest do wystawienia minimum jednego sędziego, który  powinien 
posiadać w tym celu kompletny strój sędziowski. 

4. Konkurencje: 

Turniej będzie rozegrany na trzech matach w następujących konkurencjach kumite: (wg 
przepisów IKO) 

• KUMITE SEMI CONTACT (dla osób w wieku poniżej 18 lat) 

• SENIORZY (pow. 18 lat) 

• SENIORKI (pow. 18 lat) 

• MASTERS (pow.35 lat) 

• MASTERS PIERWSZY KROK (pow. 35 lat) 

PIERWSZY KROK -zawodnicy, posiadający maksymalnie 5 kyu, którzy nie startowali w 
zawodach rangi krajowej (Mistrzostwa kraju, Puchar kraju i Mistrzostwa Makroregionu w 
kraju). Podział na kategorie wagowe po zgłoszeniach. 
 
O przydziale do kategorii decyduje data urodzenia na dzień zawodów. 

KATA 
 

Kategoria Eliminacje Finał 

+ 18 lat SAIFA BASSAI 

16 - 17 lat SAIFA GEKISAI SAN 

14 - 15 lat TSUKI NO KATA GEKISAI SAN 



 

 

12 – 13 lat PINIAN SONO SAN PINIAN SONO YON 

10 - 11 lat PINIAN SONO ICHI PINIAN SONO NI 

8 – 9 lat TAIKYOKU SONO NI TAIKYOKU SONO SAN 

 

KUMITE SEMI KONTAKT 
 

Chłopcy Hogo Kategorie wagowe 

16 - 17 lat nie - 60 kg; - 65 kg; - 70kg; - 75 kg, + 75 kg 

14 – 15 lat nie - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, +70 kg 

12 – 13 lat tak - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg 

10-11 lat tak - 30 kg, - 35 kg, - 40 kg, - 45 kg, + 45 kg 

8-9 lat tak - 25 kg, - 30 kg, + 30kg 

6-7 lat tak - 25 kg, + 25 kg 

Dziewczęta Hogo Kategorie wagowe 

16 - 17 lat nie - 55 kg, - 60 kg, + 60 kg 

14 – 15 lat nie - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg 

12 – 13 lat tak - 45 kg, - 50 kg, + 50 kg 

10-11 lat tak - 40 kg, - 45 kg, + 45 kg 

8-9 lat tak - 25 kg, + 25 kg 

6-7 lat tak - 20 kg, + 20 kg 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wagowych. Prosimy o 
dokładne podawanie wagi zawodników. 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE SEMI KONTAKT 
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Jeżeli w kategorii będzie 
mniej niż trzech zawodników kategoria może zostać połączona z inną kategorią. Wszystkie 
kategorie wiekowe będą walczyć wg światowych przepisów IKO tj. w szczególności: na 
głowę będą dozwolone wszystkie kopnięcia z kontrolowaną siłą. 

Zawodnicy podczas walki muszą być wyposażeni w następujące ochraniacze: 

- białe ochraniacze goleń-stopa, 

- białe ochraniacze na ręce 



 

 

- mężczyźni-suspensorium, 

- kask z ochroną twarzy (kratą) dzieci, kadeci, młodzicy. 

- ochraniacz tułowia hogo, (dzieci, kadeci, młodzicy) 

- kobiety-ochraniacze na piersi 

- miękkie ochraniacze na kolana 

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w 
komplecie ochraniaczy. 

Organizator nie zapewnia żadnych ochraniaczy. 
 
Przebieg i czas walki 

6-9 lat: 

1 min runda podstawowa –> dogrywka 1 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi 
większa niż 3 kg) –> druga dogrywka 1 min, po której musi zapaść werdykt. 

10-11 lat: 

1,5 min runda podstawowa –> dogrywka 1 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi 
większa niż 3 kg) –> druga dogrywka 1 min, po której musi zapaść werdykt. 

12-17 lat: 

2 min runda podstawowa –> dogrywka 2 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi 
większa niż 3 kg) –> druga dogrywka 2 min, po której musi zapaść werdykt. 

KUMITE SENIORÓW 
 

Osoby, które w dniu turnieju mają ukończone 18 lat. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w kategoriach wagowych. W przypadku zgłoszenia się małej ilości zawodników 
kategorie będą łączone. 

Categories Weight categories 

Seniorki - 55 kg; - 65 kg; +65 kg 

Seniorzy - 60 kg, - 70 kg, - 80 kg, - 90 kg, +90 kg 

Masters (+35 lat) - 85 kg; + 85 kg 

Masters First Step Podział na kategorie po zakończeniu rejestracji 

 

 

 



 

 

ZASADY ROZGRYWANIA KUMITE FULL CONTACT, FIRST STEP, MASTERS 

 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Walki odbędą się wg 
przepisów IKO obowiązujących na świecie tzn. z możliwością stosowania wszystkich 
kopnięć na strefę głowy. 

Masters/Masters First Step: 

W celu ograniczenia kontuzji, zawodnicy muszą obowiązkowo używać ochraniaczy 

– białe ochraniacze goleń-stopa, 

– ochraniacz zębów (tzw. "szczęka"), 

– mężczyźni-suspensorium, 

– kobiety-ochraniacz na piersi-osobne miseczki piankowe i elastyczna koszulka 

– miękkie ochraniacze na kolana, 

– kask. 

Jeśli zawodnik wychodzi do walki bez „szczęki”, to czyni to na własną odpowiedzialność. 

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie 1 minuty w 
komplecie ochraniaczy. 

Organizator nie zapewnia obowiązkowych ochraniaczy osobistych. 

Przebieg i czas walki 

• seniorki i seniorzy 
2 min runda podstawowa –> dogrywka 2 min waga 3kg -> dogrywka 2 min 

       pół finał, finał  3 min -> 2 min -> waga -> 2 min 

•  Masters, Masters First Step (pow. 35 lat) 

       1,5 min runda podstawowa ->  dogrywka 1,5 min -> waga 3kg -> 1,5 min 
 

5. Opłata startowa: 

Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 100 zł / 25 euro, która pokrywa 
część kosztów organizacyjnych, w tym obiad dla zawodników. 

Opłata płatna gotówką w dniu zawodów lub na konto klubu WKKK- Sypień 

 31 1940 1076 3077 1060 0000 0000 (należy przedłożyć potwierdzenie przelewu w dniu 
zawodów) 

 

 



 

 

6. Nagrody i punktacja drużynowa: 

Za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy otrzymają 
puchary i dyplomy. Sposób obliczania punktacji drużynowej 

1 miejsce - 5 pkt, 2 miejsce - 3 pkt, 3 miejsce - 1 pkt. 

7. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenia zawodników należy przesłać poprzez stronę: next.osusoftware.com od 1 
grudnia do 31 grudnia 2022 roku (sobota) do godz. 24:00; 

b) losowanie odbędzie się w sobotę 5 stycznia 2023 roku na podstawie zgłoszeń. 

c) przed zawodami nastąpi weryfikacja zgłoszeń i wagi zawodników. 

Uwaga! 

Zawodnicy niezgłoszeni w terminie nie wezmą udziału w turnieju. Zawodnicy, którzy nie 
przejdą weryfikacji wagi lub nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich (lekarz 
sportowy) zostaną skreśleni z listy startowej.  Nie zwalnia to klubu od wpłaty za nich opłaty 
startowej! 

Weryfikacja zawodników przyjeżdżających w piątek odbędzie się od godziny 16.00 do 20.00 
w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Brzozowa 4 w Kątach Wrocławskich. 
 
8.  Szczegółowy plan zawodów zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń. 

9. Nocleg: 

Rekomendowany hotel: Terminal Hotel; Rezerwacji można dokonywać jedynie mailowo 
pod adresem karate@terminalhotel.pl 
Organizator nie zapewnia noclegu. Potrzebującym noclegu pomożemy go znaleźć, prosimy 
o kontakt drogą mailową wroclawskikluubkarate@interia.pl lub telefonicznie +48 507 066 
016 

10. Ubezpieczenie: 

Uczestnicy zawodów nie będą ubezpieczeni przez organizatora. Obowiązek ubezpieczenia 
zawodnika spoczywa, zgodnie z prawem na klubie, w którym zawodnik trenuje. 

11. Postanowienia końcowe: 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

Organizatorzy turnieju życzą sukcesów sportowych oraz miłego pobytu w Kątach 
Wrocławskich. 

OSU! 

Shihan Agnieszka Sypień tel.: +48 507 066 016,  

Sensei Sylwester Sypień tel.: +48 501 770 549, mail wroclawskiklubkarate@interia.pl 

https://simrzeczjasna-my.sharepoint.com/personal/n_stachowicz_rzeczjasna_ostroda_pl/Documents/next.osusoftware.com
http://www.terminalhotel.pl/
mailto:karate@terminalhotel.pl
mailto:wroclawskikluubkarate@interia.pl
mailto:wroclawskiklubkarate@interia.pl

