
 

1 
 

 

 

 

 

 
 

Zaprasza na 
 

 
 

Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin 
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice  

Jarosława Szlachetki 
 
 

Data: 9 kwietnia 2022 roku 
 

sędzia główny Shihan Jacek Czerniec 6 dan 
 

Miejsce: Myślenice, Hala widowiskowo - sportowa, ul. Zdrojowa 9 
 

Zgłoszenia przez system: mykyokushin.pl do 01.04.2022 r. 
 

Turniej dla: 
 

- zawodników rozpoczynających przygodę startową (dalej ”początkujący”) 
 

- oraz dla bardziej doświadczonych zawodników mających za sobą 
starty/sukcesy na znaczących zawodach (dalej “zawodnicy”) 

 
 

WSTĘP 
 
Koncepcja turnieju dla “ początkujących” opiera się na założeniu, że w rywalizacji biorą udział osoby, 

które są na wczesnym etapie wyszkolenia, nie posiadają odpowiednich umiejętności do rywalizacji  

w regularnych turniejach. Prowadzone przez nas obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że takie 

kategorie,  są przystępne dla początkujących adeptów karate, którzy obawiają się rywalizacji z dużo 

bardziej doświadczonymi zawodnikami. Udział w takim turnieju gwarantuje “bezpieczne” rozpoczęcie 

przygody z turniejowymi tatami oraz możliwość zdobywania trofeów już na początku przygody 

sportowca - zawodnika ,które są często swoistą trampoliną, motywacją i początkiem w rywalizacji  

w turniejach karate. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór uczestników do tej części turnieju  

i odpowiedzialność liderów Dojo, którzy zgłaszają swoich podopiecznych. Najwyższym stopniem jaki 

mogą posiadać uczestnicy tej kategorii do ukończenia 18 lat  jest 9.3 kyu, powyżej 18 lat jest 5 kyu. 

Walki odbywać się będą wg. przepisów IKO. 

 

Koncepcja turnieju dla “zawodników” nie odbiega od innych turniejów IKO - w tej części biorą udział 
zawodnicy posiadający odpowiednie wyszkolenie i doświadczenie startowe. 
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KOMUNIKAT 
 

1. Organizator: 

MYŚLENICKA AKADEMIA KARATE “BYAKKO” 

32-400 Myślenice, ul.Drogowców 6. 

NIP: 6812068356 

kom: +48 509 623 365 Senpai Emilia Sturgulewska 

kom: +48 690 118 076 Sensei Marcin Sturgulewski 

e-mail: karatemyslenice@gmail.com 

 

2. Termin i miejsce: 

Sobota, 9 kwietnia 2022 roku. 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. zdrojowa 9, Myślenice 

 

3. Uczestnictwo: 

W zawodach mogą wziąć udział ekipy ze wszystkich klubów karate Kyokushin współpracujących  

z IKO 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. 

● 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 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. 
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4. KATEGORIE i KONKURENCJE 

O przydziale do kategorii decyduje data urodzenia na dzień zawodów. Organizator zastrzega sobie 

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

A. dla początkujących: 
 

Kumite dzieci wg przepisów  IKO (oddzielnie chłopcy i dziewczęta): 
Kumite senior (oddzielnie mężczyźni i kobiety): 
2005 i starsi pierwszy krok (tylko zawodnicy pełnoletni) 5 kyu i niższe stopnie 
 

POCZĄTKUJĄCY - KUMITE 

WIEK OCHRANIACZE OBOWIĄZKOWE FORMUŁA CZAS WALKI 

8-9 LAT 

KADETKI MŁODSZE 
-25, -30 ,+30 KG 

Pancerz + kask z ochroną twarzy, 
ochraniacze białe bawełniane 
ręce, goleń + stopa, ochraniacz  
na krocze 

wg 
przepisów 

IKO 

1 min walki => 
dogrywka 1 min =>  

KADECI MŁODSI 
-30, -35, +35 KG 

10 -11 LAT 

KADETKI 
-35, +35 KG 

pancerz + kask z ochroną twarzy,  
ochraniacze białe bawełniane  
ręce, goleń + stopa, ochraniacz  
na krocze 

wg 
przepisów 

IKO 

1 min walki => 
dogrywka 1 min =>  

KADECI 
-30, -35, +35 KG 

12 - 13 LAT 

MŁODZICZKI 
-45, +45 KG 

pancerz + kask z ochroną twarzy,  
ochraniacze białe bawełniane  
ręce, goleń + stopa, ochraniacz  
na krocze 

wg 
przepisów 

IKO 

1,5 min walki => 
dogrywka 1 min =>  

MŁODZICY 
-40, -45, +45 KG 

SENIORKI I SENIORZY 

SENIORKI 
(PODZIAŁ NA 
KATEGORIE PO 
ZAPISACH) 

Kask bez ochrony twarzy + 
ochraniacz na szczękę, 
ochraniacze białe bawełniane 
ręce, goleń + stopa, ochraniacz 
na krocze (mężczyźni), 
ochraniacz na piersi (kobiety)  

SENIOR 2 min walki => 
dogrywka 2 min =>  

SENIORZY 
(PODZIAŁ NA 
KATEGORIE PO 
ZAPISACH) 
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B. dla zawodników mających za sobą starty/sukcesy na znaczących zawodach: 
Kumite dzieci wg przepisów  IKO (oddzielnie chłopcy i dziewczęta 
 

ZAWODNICY - KUMITE 

WIEK OCHRANIACZE OBOWIĄZKOWE FORMUŁA CZAS WALKI 

6-7 LAT 

DZIEWCZYNKI 
- 20 -25, +25 KG 

pancerz + kask z ochroną twarzy, 
ochraniacze białe bawełniane 
ręce, goleń + stopa, chłopcy 
ochraniacz na krocze 

wg 
przepisów 

IKO 

1 min walki => 
dogrywka 1 min =>  

CHŁOPCY 
-25, -30, +30 KG 

8-9 LAT 

KADETKI MŁODSZE 
-25, -30 ,-35, +35 KG 

pancerz + kask z ochroną twarzy, 
ochraniacze białe bawełniane 
ręce, goleń + stopa, chłopcy  
ochraniacz na krocze 

wg 
przepisów 

IKO 

1 min walki => 
dogrywka 1 min =>  

KADECI MŁODSI 
-25, - 30, -35, -40, +40 KG 

10 -11 LAT 

KADETKI 
-35, -40, +40 KG 

pancerz + kask z ochroną twarzy,  
ochraniacze białe bawełniane 
ręce, goleń + stopa, chłopcy  
ochraniacz na krocze 

wg 
przepisów 

IKO 

 1,5 min walki => 
dogrywka 1 min =>  

KADECI 
-30, -35, -40, -45, +45 KG 

12 - 13 LAT 

MŁODZICZKI 
-45, - 50, +50 KG 

pancerz + kask z ochroną twarzy 
lub kask bez ochrony twarzy  
+ ochraniacz na zęby, 
ochraniacze białe bawełniane 
ręce, goleń + stopa, chłopcy 
ochraniacz na krocze 

wg 
przepisów 

IKO 

1,5 min walki => 
dogrywka 1 min =>  

MŁODZICY 
-45, -50, +50 KG 

14 - 15 LAT 

JUNIORKI MŁODSZE 
-50, -55, +55 KG 

kask z ochroną twarzy lub kask 
bez ochrony twarzy + ochraniacz 
na zęby, ochraniacze białe 
bawełniane ręce, goleń + stopa, 
chłopcy  ochraniacz na krocze 

wg 
przepisów 

IKO 

 2 min walki => 
dogrywka 2 min =>  

JUNIORZY MŁODSI 
-50, -55, -60, -65, +65 KG 

16 - 17 LAT 

JUNIORKI 
-60, -65, +65 KG 

kask z ochroną twarzy lub kask 
bez ochrony twarzy + ochraniacz 
na zęby, ochraniacze białe 
bawełniane ręce, goleń + stopa, 
chłopcy  ochraniacz na krocze, 
dziewczęta ochraniacz na piersi 

wg 
przepisów 

IKO 

2 min walki => 
dogrywka 2 min =>  

JUNIORZY 
-65, -70, +70 KG 
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C. Kata indywidualne - wspólna kategoria dla początkujących i zawodników, I TURA dla wszystkich 
kategorii 
 

KATA INDYWIDUALNE 

WIEK I TURA 

6-7 LAT  

DZIEWCZYNKI 
DOWOLNE KATA 

CHŁOPCY 

8-9 LAT  

KADETKI MŁODSZE 
PINIAN SONO ICHI, NI, SAN, YON,  TSUKI NO KATA 

KADECI MŁODSI 

10 - 11 LAT  

KADETKI 
PINIAN SONO NI, SAN, YON, TSUKI NO KATA 

KADECI 

12 - 13 LAT  

MŁODZICZKI 
PINIAN SONO YON, YANSTU, SAIFA, TSUKI NO, GEKISAI SONO ICHI, 

GEKISAI SONO SAN 
MŁODZICY 

14 - 15 LAT  

JUNIORKI MŁODSZE 
PINIAN SONO GO, YANSTU, SAIFA, TSUKI NO, GEKISAI SONO ICHI, 

GEKISAI SONO SAN 
JUNIORZY MŁODSI 

16 - 17 LAT  

JUNIORKI 
SAIFA, GEKISAI SONO ICHI, GEKISAI SONO SAN, SEIENCHIN 

JUNIORZY 

 
D. TEAM KATA - wspólna kategoria dla początkujących i zawodników 
 
Rozegrana zostanie I tura, w której każdy zespół zaprezentuje dowolne kata wybrane przez siebie.  
Do udziału dopuszczone zostaną 3 osobowe drużyny, składające się z mężczyzn i/lub kobiety w  wieku 
od 6 do 17 lat. 

  



 

6 
 

INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW 
 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną należy mieć ze sobą własny komplet wymaganych 
ochraniaczy. 

Organizator nie zapewnia żadnych ochraniaczy. 

KLUBY MUSZĄ ZAPEWNIĆ SWOIM ZAWODNIKOM HOGO ORAZ KASKI 

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

W przypadku zgłoszenia się małej ilości zawodników kategorie będą łączone.  
 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE DZIECI 
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 muszą obowiązkowo używać ochraniaczy według tabeli str.3. 
 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI SENIOR 
PIERWSZY KROK 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Walki odbędą się wg przepisów IKO 
obowiązujących na świecie tzn. z możliwością stosowania wszystkich kopnięć na strefę głowy. Seniorzy 
I Krok, w celu ograniczenia kontuzji, zawodnicy muszą obowiązkowo używać ochraniaczy według tabeli 
str.3. Jeśli zawodnik wychodzi do walki bez „szczęki”, to czyni to na własna odpowiedzialność. 

5. Opłata startowa: 

Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 80 zł , która pokrywa część kosztów 
organizacyjnych. Każdy z zawodników oraz sędziowie otrzymają obiad.  

Opłata płatna gotówką 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: 

mykyokushin.pl  do 1.04.2022 

b) losowanie odbędzie się w piątek 8 kwietnia 2022 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! 

https://simrzeczjasna-my.sharepoint.com/personal/n_stachowicz_rzeczjasna_ostroda_pl/Documents/next.osusoftware.com
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Weryfikacja zawodników przeprowadzana jest dopiero po opłaceniu przez kierownika opłaty startowej. 

Dodatkowa weryfikacja zawodników przyjeżdżających w piątek odbędzie się od godziny 17.00 
do godziny 20:00 w dojo MAK BYAKKO w Myślenicach przy ul. Drogowców 6, 3 piętro. 

 
8. Plan na sobotę 9 kwietnia 2022 roku: 

● 08: 00 - 9:30 – weryfikacja zgłoszonych zawodników kumite i kata 

(wszystkie roczniki), 

● 9:30 - narada kierowników ekip, powołanie składów sędziowskich, 

● 10:00 – turniej kata (w przypadku szybszego zakończenia kata zaczną się 

walki eliminacyjne w kumite), 

● 11:30 - kumite wszystkich kategorii, 

● ok. 18:00 - dekoracja zawodników i zakończenie imprezy. 

Godzina zakończenia zawodów zależy od liczby przybyłych zawodników. 

 

9. Nocleg: 

Organizator nie zapewnia noclegu.  

Baza noclegowa znajduję się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Myslenice: https://myslenice.pl/dla-

turysty/praktyczne-informacje/baza-noclegowa 

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 Myślenicach 

OSU! 

Sensei Marcin Sturgulewski  tel.: +48 690 118 076 

Senpai Emilia Sturgulewska tel.: +48 509 623 365 

mail: karatemyslenice@gmail.com  
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REGULAMIN SANITARNY 
1. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 

Brak znajomości zapisów regulaminu nie zwalnia uczestnika zawodów z obowiązku stosowania się  
do jego treści. 

2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w regulaminie. 

3. Pomimo przyjętych w regulaminie zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka 
zarażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas zawodów, zagrożenie to nadal istnieje. 

4. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach i zostaną do nich dopuszczone będą to robić 
na własne ryzyko. Myślenicka Akademia Karate “BYAKKO” jako organizator zawodów nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne zakażenia SARS-CoV-2. 

 


