
 

 

Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin 

o Puchar Wójta Gminy Łabunie 

& 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 

Młodzików i Juniorów Młodszych                      

I.  ORGANIZATORZY: 

Zamojski  Klub Karate Kyokushin  

ul. Królowej Jadwigi 8  22-400 Zamość 

tel.602262108 

Okręgowy  Związek Karate w Lublinie 

Turniej organizowany przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatu Zamojskiego               

oraz Urzędu Gminy Łabunie. 

Mistrzostwa organizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego               

w Lublinie 

II.  TERMIN I MIEJSCE 

29-04-2023r. (sobota)  
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych 

 III. ZGŁOSZENIA  

Rejestracji zawodników i sędziów należy dokonać poprzez mykyokushin.net 

Rejestracja dostępna od 16.04 do 26 .04. 2023r. (środa) do godz. 24.00  
 



 

IV. PROGRAM ZAWODÓW:  

8:00–9:30   - weryfikacja zawodników na sali sportowej. 

9:30-10:00    - weryfikacja list, narada sędziów 

10:00           - rozpoczęcie eliminacji     

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ  KATEGORIA JUNIOR   16-17 LAT  (2005-2006-2007) 

 Kumite juniorów kategorie wagowe:-55,-60,-65,-70,-75,+75kg bez ochraniaczy 
hogo 

 Kata juniorów ( kata wg tabeli ) 
 Kumite  juniorek kategorie wagowe:-50,- 55,-60, -65,+65 kg bez ochraniaczy hogo 
 Kata juniorek ( kata wg tabeli ) 

Nie ukończone 18 rok życia w dniu zawodów 
 
KATEGORIA I TURA II TURA 

Juniorzy/Juniorki SAIFA  GEKSAI SONO SAN 

   

PRZEPISY KATA 

 

Kata rozgrywane będą w dwóch turach: 

 I tura – zawodnik wykonuje kata podane  (spośród podanych w tabeli dla tej tury) 
 II tura – zawodnik wykonuje kata podane (spośród podanych w tabeli dla tej tury) 

Klasyfikacja końcowa na podstawie wyników z II tury. W przypadku remisu będą brane                 

pod uwagę punkty z I tury.               

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KATEGORIA JUNIOR 

MŁODSZY  14-15 LAT (2008-2009) 

                                                    
 Kumite juniorów młodszych  -50, -55,– 60,- 65,-70-75,+75kg - bez ochraniaczy hogo 

 Kata juniorów młodszych ( kata wg tabeli ) 

 Kumite juniorek młodszych -50,- 55, -60,+60 kg - bez ochraniaczy hogo 

 Kata juniorek młodszych  ( kata wg tabeli) 

 



 

 

 

 

KATEGORIA I TURA II TURA 

Junior/Juniorki 

Młodsze 

TSUKI NO KATA GEKSAI SON SAN 

 

PRZEPISY KATA 

     Kata rozgrywane będą w dwóch turach: 

 I tura – zawodnik wykonuje kata podane (spośród podanych w tabeli dla tej tury) 
 II tura – zawodnik wykonuje kata podane (spośród podanych w tabeli dla tej tury) 

           Klasyfikacja końcowa na podstawie wyników z II tury. W przypadku remisu będą           

brane pod uwagę punkty z I tury.  

    MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  KATEGORIA MŁODZIK 

12-13 LAT (2011-2010) 

 Kumite młodzików : - 40, -45, -50, -55, +55 kg,  w ochraniaczach hogo 

 Kata młodzików ( kata wg tabeli ) 

 Kumite młodziczek : - 40, -45, -50, +50 kg w ochraniaczach hogo 

 Kata młodziczek  ( kata wg tabeli) 

KATEGORIA I TURA II TURA 

Młodzik/Młodziczki 

 

PINIAN SONO SAN 

 

PINIAN SONO YON 

 

 

 

                 PRZEPISY KATA 

                                     Kata rozgrywane będą w dwóch turach: 

 I tura – zawodnik wykonuje kata podane (spośród podanych w tabeli dla tej tury) 
 II tura – zawodnik wykonuje kata podane (spośród podanych w tabeli dla tej tury) 

Klasyfikacja końcowa na podstawie wyników z II tury. W przypadku remisu będą 
brane pod uwagę punkty z I tury.  

                        OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ  KATEGORIA DZIECI  



                       Turniej będzie rozgrywany w następujących konkurencjach: 

 Dziewczęta – kadetki 2012 i 2013 (10-11lat) do-30-35-40-45+45kg, pierwsza tura 

Pinian Son Ichi druga tura Pinian Sono Ni 

 Chłopcy  – kadeci  2012 i 2013(10-11 lat) do-30-35-40-45+45kg, pierwsza tura 

Pinian Sono Ichi druga tura Pinian Sono Ni  

 Dziewczęta – rocznik  2014 I 2015 (8-9 lat)   do-25- 30 +30kg, kata dowolne 

 Chłopcy     –  rocznik  2014 i 2015  (8-9 lat)   do–25-30-35+35kg, kata dowolne 

 Dziewczęta -  rocznik  2016 /2017 (6-7lat)   kumite open+, kata dowolne 

 Chłopcy -        rocznik  2016 2017 (6-7lat)     kumite open +, kata dowolne 

 Turniej Dzieci we wszystkich kategoriach kata obowiązuje jedna tura, 

kumite w ochraniaczh hogo 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Turniej będzie rozegrany we wszystkich kategoriach wiekowych wg światowych 

przepisów IKO  

 Aktualna karta zdrowia sportowca  

 Zgoda rodziców lub opiekunów obowiązkowo (brak zgody wyklucza                                  

z uczestnictwa w turnieju) 

 Posiadanie Ubezpiecznia NNW (Organizator nie  zapewnia ubezpieczenia                       

od NNW). 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas zawodów 

  Proszę o podanie kyu i wagi zawodnika do 1kg    

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

w komplecie ochraniaczy. 

 

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO ZAWODNIKÓW  PODCZAS 

TURNIEJU ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA OBOWIĄZKOWYCH OCHRANIACZY !  

 ochraniacz tułowia Hogo, kask na głowę 

PRZEBIEG I CZAS WALKI W KATEGORIACH DZIECI; 

1,5 min runda podstawowa → dogrywka 1 min  

PRZEBIEG I CZAS WALKI W KATEGORIACH JUNIORÓW I JUNIORÓW 

MŁODSZYCH, MŁODZIK  

2 min runda podstawowa -> dogrywka 2 min  



VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE  

 Sędzią Głównym turnieju będzie Shihan Jacek Czerniec. 

 Wszyscy zawodnicy będą startować tak jak na Mistrzostwach Europy (Wrocław) 

według daty urodzenia na dzień 20.05.2023 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny  i Organizator. 

 Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 

 Każdy kierownik ośrodka/instruktor/ zobowiązany jest do sędziowania zawodów. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie w sprawach  

organizacyjnych. 

 W przypadku braku minimum 4 zawodników w danej kategorii decyzją Sędziego 

Głównego i Organizatora może nastąpić połączenie lub odwołanie tej kategorii. 

 Opłata startowa wynosi 80 zł w tym posiłek dla zawodników i sędziów. 

 Jest możliwość dokupienia obiadu w cenie 20 zł proszę o wcześniejsze zgłoszenie 

(tel.: 602262108). 

 Dla zawodników z OZK w Lublinie Opłata startowa wynosi 40 zł  

 Opłatę należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu lub na konto:  

Zamojskiego Klub Karate Kyokushin, ul. Królowej Jadwigi 8 , 22-400 Zamość 

Bank PEKAO SA  w Zamościu 

nr konta: 39 1240 2816 1111 0000 4015 3704. 

Osu ! 

ORGANIZATOR 

ZAMOJSKI KLUB KARATE  KYOKUSHIN  

SHIHAN KRZYSZTOF POLICHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


