
                                 

 III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 

KARATE KYOKUSHIN PAMIĘCI 

ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH 

 
Radzyński Klub Karate Kyokushin ,,RAPTOR” ma zaszczyt zaprosić reprezentację 

Waszego Klubu do udziału w Turnieju :  

KARATE KYOKUSHIN PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH 

 
I ORGANIZATOR 

 Radzyński Klub Karate Kyokushin RAPTOR 

II WSPÓŁORGANIZATOR 

    Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy 
 

Kontakt:            

e-mail; marekworoszylo@gmail.com 

tel. kom. 501396931                                                                   

Sensei Marek Woroszyło 

III PATRONAT HONOROWY 

    Starosta Powiatu Radzyńskiego 

IV PATRONAT 

     Wójt Gminy Kąkolewnica  

V PATRONAT MEDIALNY 

   Słowo Podlasia 

   Katolickie Radio Podlasie 

   Radzyń Info 

   Wspólnota 

   Panorama Lubelska 

 

VI TERMIN I MIEJSCE 

25 luty 2023r.(sobota) Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w 

KĄKOLEWNICY  
 

VII. ZGŁOSZENIA 

Prosimy o zgłoszenia zawodników w poszczególnych kategoriach na adres                

mykyokushin.net do dnia 22.02.2023 Bramka zostanie otwarta 10.02.2023r. 

 



 

VIII. PROGRAM TURNIEJU 

8.00 – 9.00 przyjazd ekip i weryfikacja zawodników 

9.45 – 10.00 narada sędziów 

10.00 - Rozpoczęcie Turnieju konkurencja  Kata 

12.00- Uroczyste rozpoczęcie Turnieju kilkuminutowa część artystyczna 

12.30 – Konkurencja kumite – zostanie rozegrana na trzech matach 

15.30-16.30 dekoracja zakończenie Turnieju 

 
 

IX. KATEGORIE 

Turniej będzie rozegrany w następujących konkurencjach: 
 Dziewczęta - rocznik 2016 i młodszedo-20-25-30 kg ,dowolne kata 

 Chłopcy - rocznik 2016 i młodsi do 20-25-30 kg,dowolne kata 

 Dziewczęta- rocznik 2014 i 2015- 30–35 -40 +40 kg, dowolne kata 

 Chłopcy – rocznik  2014 i 2015 do  25 -30-35-40+45 kg, dowolne kata 

 Kadetki –rocznik 2012 i 2013 do-30-35-40-45+45 kg, dowolne kata 

 Kadeci –rocznik 2012 i 2013 do -30-35-40 +45-50+55 kg dowolne kata 

 Młodziczki–rocznik  2010 i 2011 do -40 -50+50 kg,dowolne kata 

 Młodzik-rocznik 2010 i 2011 do -40 -45- 50 - 60 +65 kg, dowolne kata 

 Juniorki Młodsze rocznik 2008 i 2009 -45-50-60 +60kg dowolne kata 

 Juniorzy młodsi rocznik 2008 i 2009 -45-50-60 +60kg dowolne kata 

 We Wszystkich kategoriach kata obowiązuje jedna tura 

 proszę o podanie kyu i wagi zawodnika do 1kg  
 

 

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci, kadetów: 

1,5 min runda podstawowa → dogrywka 1 min 

Przebieg i czas walki w kategoriach młodzików i juniorów młodszych 

        2 min runda podstawowa -> dogrywka 2 min 
 

 X. WARUNKI UCZESTNICTWA 

      Turniej będzie rozegrany wg światowych przepisów IKO   

 Aktualna karta zdrowia sportowca. 

 Opłata startowa 80 zł dla zawodników spoza  Okręgowego Związku 

Karate w Lublinie,dla zawodników OZK w Lublinie opłata startowa 

wynosi 40 zł 

 Zgoda rodziców lub opiekunów obowiązkowo (brak zgody wyklucza z 

uczestnictwa turnieju)  

 Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy 

czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy 

 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW 



  

 

Organizator nie zapewnia obowiązkowych ochraniaczy osobistych. 
- ochraniacze goleń-stopa (białe), piąstkówki, 

- suspensoria - chłopcy (założone pod kimono), 

- ochraniacz tułowia Hogo, kask na głowę nie zapewnia organizator ze względu          

bezpieczeństwa sanitarnego zawodników podczas turnieju !!! 
  

 

 

XI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

 Sędzią Głównym Turnieju będzie Shihan Jacek Czerniec 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny                                            

i Organizator 

 Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu 

Turnieju. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas 

Turnieju. 

 Miejsca parkingowe obok szkoły . 

 Proszę o przybycie większej ilości sędziów, Turniej rozegramy zostanie 

na trzech matach 

  
 

 
               ORGANIZATOR 

     RADZYŃSKI KLUB KARATE  KYOKUSHIN 
RAPTOR 

 
                                                                                  SENSEI MAREK WOROSZYŁO 
 

                                                                                     Osu !!! 
                                   


