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40 MISTRZOSTWA 

MAKROREGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO 

KARATE KYOKUSHIN 

Nysa 14 MARCA 2020 r. 

 

 

W porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate mamy zaszczyt zaprosid 

reprezentację Waszego Klubu do udziału w 

40 Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego Karate Kyokushin 

 

ORGANIZATOR: 

 MUKS GIM 2 NYSA 

 Prusa 14, 48-303 Nysa 

Dariusz Karczmit tel. 608 792 296 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Urząd Marszałkowski Wojewódźtwa Opolskiego 

PATRONAT MEDIALNY: 

TVP3 Opole 

TERMIN I MIEJSCE 

14 MARCA 2020 r. 

Hala sportowa w Nysie 

Ulica Sudecka 23, 48-303 Nysa 

PROGRAM ZAWODÓW 

7.30  –   9.00 - przyjazd ekip (potwierdzenie obecności, waga) 

9.30  –   10.00 - narada sędziów 

10.00  – 12.00 -  eliminacje i finały kata 

12.00  – 12.30 - dekoracja zwycięzców kata 

13:00 – oficjalne otwarcie 

12.30 – 16:00 -  walki eliminacyjne do półfinałów 

16.00  – 17.00  - finały kumite 

          17:00 – 18:00 – dekoracja zwycięzców  
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REGULAMIN MISTRZOSTW 

 

1.  Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w następujących 

konkurencjach: 

I. Kumite seniorów (ukooczone 18 lat) 
II. Kumite seniorek ( ukooczone 18 lat) 
III. KumiteMasters (ukooczone 35 lat)  
IV. Kumitesemi kontakt juniorów 16-17 lat (roczniki 2004, 2003 i 2002 - zawodnicy z 

tego rocznika, którzy jeszcze nie ukooczyli 18 lat) 
V. Kumitesemi kontakt juniorek 16-17 lat (roczniki 2004, 2003 i 2002- zawodniczki z 

tego rocznika, które jeszcze nie ukooczyły 18 lat) 
VI. Kumitesemi kontakt juniorów młodszych 14-15 lat (roczniki 2005 i 2006) 
VII. Kumitesemi kontakt juniorek młodszych 14-15 lat (roczniki 2005 i 2006) 
VIII. Kata seniorów (ukooczone 18 lat) 
IX. Kata seniorek (ukooczone 18 lat) 
X. Kata juniorów 16-17 lat (roczniki 2004, 2003 i 2002 - zawodnicy z tego rocznika, 

którzy jeszcze nie ukooczyli 18 lat) 
XI. Kata juniorek 16-17 lat (roczniki 2004, 2003 i 2002- zawodniczki z tego rocznika, 

które jeszcze nie ukooczyły 18 lat) 
XII. Kata juniorów młodszych 14-15 lat (roczniki 2005 i 2006) 
XIII. Kata juniorek młodszych 14-15 lat (roczniki 2005 i 2006) 

 

2. Konkurencja kumite zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących 

kategoriach wagowych : 

- Seniorzy : -65, -70,-75,-80,+80 kg 

- Seniorki : -55, -60, -65, +65 kg 

- Masters: -85, +85 

- Juniorzy: kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg 

- Juniorki: kat. -55, -60, +60 kg 

- Juniorzy mł.: kat. -50, -55, -60, -65, +65 kg 

- Juniorki mł.: kat. -50, -55, +55 kg 

 

3. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach. 

 tura I obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania, 

 tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej. 
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Kategoria I tura II tura 

 
Seniorzy/Seniorki 

Pinan sono yon 
Pinan sono go 

Yantsu, Tsuki no kata, 
Saifa 

Kanku-dai, Gekisai sho, 
Seienchin, Gekisai dai, 

Sushiho,  Garyu 
Seipai 

 
Juniorzy/Juniorki 

Pinan sono ni, 
Pinan sono san 
Pinan sono yon 

Pinan sono go, Tsuki no 
kata, 

Gekisai dai, Gekisai sho, 
Yantsu,  Saifa 

Juniorzy młodsi 
Juniorki młodsze 

taikyoku sono san, pinan sono 
ichi, pinan sono ni 

Pinan sono ni,  pinan sono 
san, pinan sono yon, tsuki 
no kata, sakugi sono san 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W zawodach mogą wziąd udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w 

danej konkurencji. 

2. W turnieju mogą brad udział reprezentacje klubów Karate Kyokushin zgłoszone w 

Polskim Związku Karate i mające opłaconą składkę członkowską na rok 2020. 

 

3. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

 minimum 4 kyu (seniorzy) i 6 kyu (juniorzy i juniorzy młodsi) 

 aktualną kartę zdrowia sportowca  

 licencję zawodnika PZK  

 dowód osobisty / legitymację szkolną 

 zgodę rodziców na załączonym druku 

 uiszczoną opłatę startową 

 białe ochraniacze goleo stopa i suspensor juniorzy i seniorzy 

 (powyżej 35 roku życia),  

 białe ochraniacze goleo stopa i ochraniacz na piersi kobiety 

 suspensor mężczyźni,  

 białe tekstylne ochraniacze na pięści oraz białe ochraniacze goleo stopa w 

konkurencji semi kontakt 

 kaski i ochraniacze typu hogo do semi kontaktu (zapewnia organizator) 

 czyste, białe karate gi 
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ZGŁOSZENIA – WERYFIKACJA - LOSOWANIE: 

1.Rejestracja na zawody odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie OSU : 

https://osusoftware.com/ 

1.Weryfikacja odbędzie się w dniu 14 marca 2020 r. w godz. 7.30 - 9.00 na hali 

sportowej w Nysie ul. Sudecka 23, 48-303 Nysa 

3. Losowanie odbędzie się w dniu 14 marca 2020 r. 9:30 po zakooczeniu weryfikacji. 

 

OPŁATA STARTOWA: 

Opłata startowa wynosi 60,00 zł. (w tym obiad) 

Wpłaty prosimy dokonywad na rachunek bankowy  

Nr 49 1750 0012 0000 0000 2504 2875 

lub gotówką w dniu weryfikacji. 

 

POSTANOWIENIA KOOCOWE: 

1. Sędzia Główny - Shihan Andrzej Drewniak   

2. Sędzia Techniczny – Shihan Edward Urbaoczyk 

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 posiadad 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 seniorów  

i juniorów młodszych, w każdej konkurencji – organizator zapewnia medal, puchar  

i dyplom oraz  w punktacji drużynowej za zajęcie 1-3 miejsca – puchar. 

7. Każdy zawodnik startujący w konkurencji semi kontakt, zobowiązany jest do 

stawienia się przed walką przy macie wraz z osobą sekundującą. Sekundant jest 

zobowiązany do założenia zawodnikowi  ochraniacza hogo i kasku. 

8. Wszystkie osoby obecne w trakcie zawodów na hali zobowiązane są do 

bezwzględnego wykonywania poleceo służby porządkowej organizatora pod 

rygorem usunięcia z imprezy. 

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

o bezpieczeostwie imprez masowych. 

about:blank
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10. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 

 

W imieniu Organizatora Mistrzostw życzę wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych i 

miłego pobytu w Nysie. 

 

 

          Dariusz Karczmit 
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 …...............................................................................  
Imiona i Nazwiska Rodziców/ Opiekuna prawnego  
 
…..............................................................................  
/adres, tel./  
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Wyrażamy zgodę na start naszego niepełnoletniego dziecka 

 

 

………………………………………………………………………………….........…………………………………… 

(Nazwisko i Imię) 

 

urodz. ……………………………………………………..……....… w zawodach sportowych: 

 

40 Mistrzostwach Makroregionu Dolnośląskiego Karate Kyokushin 
w Nysie w dniu 14.03.2020 r. 
 
1. Oświadczam, że w dniu turnieju moje dziecko będzie legitymowad się aktualnymi 
badaniami lekarskimi, zezwalającymi na udział w/w turnieju oraz będzie posiadad 
komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy obowiązkowych.  
2. Oświadczam, że nasze dziecko posiada indywidualne ubezpieczenie NNW i nie 
będę rościd żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez nasze 
dziecko ewentualnych urazów lub kontuzji w czasie zawodów.  
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji 
w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej 
o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.  
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie 
potrzebnym do przygotowania oraz przeprowadzenia turnieju.  
5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka do 
celów związanych z przeprowadzeniem i promocją turnieju.  
6. Administratorem danych osobowych zawodników, na czas przygotowania i udziału 
w turnieju, jest Nyski Klub Karate Kyokushin w Nysie ul. Bolesława Prusa 14. Po 
zakooczeniu turnieju dane osobowe nie będą przetwarzane i nie będą udostępniane 
osobom trzecim poza komunikatem koocowym z zawodów. 
 

 
 
…..............................................                                          ………….……………………………….……… 
Miejscowośd, data      Czytelny podpis Rodziców/Opiekunów 
prawnych 


