
1 
 

 

ETR - tekst łatwy do czytania - informacje o turnieju karate IKO 

BESKIDY CUP 

Spis treści 

Data i miejsce turnieju ................................................................................................. 2 

Organizatorzy turnieju ................................................................................................. 2 

Uczestnicy turnieju ...................................................................................................... 2 

Wymagania dla zawodników ....................................................................................... 3 

Kategorie i konkurencje ............................................................................................... 3 

INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW .................................................. 9 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE DZIECI .................................... 9 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI SENIOR ............................................... 10 

PIERWSZY KROK ..................................................................................................... 10 

Opłata startowa ......................................................................................................... 10 

Nagrody i punktacja drużynowa ................................................................................. 10 

Zgłoszenia ................................................................................................................. 10 

Plan zawodów ........................................................................................................... 11 

Nocleg ....................................................................................................................... 12 

Ubezpieczenie ........................................................................................................... 12 

Postanowienia końcowe ............................................................................................ 12 

REGULAMIN SANITARNY ........................................................................................ 12 

 

 

 

  



2 
 

Data i miejsce turnieju 

 

Dnia 9 kwietnia 2022 organizujemy Ogólnopolski Turniej Karate 

Kyokushin.  

Patronem turnieju jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice,  

Jarosław Szlachetka.  

Sędzią głównym turnieju jest Jacek Czarniec, który ma 6 dan.  

Dany to stopnie mistrzowskie karate.  

Turniej organizujemy w Hali widowiskowo –  sportowej  

przy ulicy Zdrojowej 9 w Myślenicach.  

Możesz zgłosić się przez stronę internetową mykyokushin.pl   

do 1 kwietnia 2022 roku.  

 

Organizatorzy turnieju 

 

Turniej organizuje Myślenicka Akademia Karate „Byakko”.  

Akademia znajduje się przy ulicy Drogowców 6 w Myślenicach.  

NIP: 6812068356 

kom: +48 509 623 365  

Senpai Emil ia Sturgulewska  

kom: +48 690 118 076  

Sensei Marcin Sturgulewski  

e-mail:  karatemyslenice@gmail. com 

 

Uczestnicy turnieju 

 

Możesz startować w turnieju, jeżeli  jesteś osobą początkującą lub 

doświadczoną.  

Osoba początkująca to:  

• do 18 roku życia.  

Mająca maksymalnie pomarańczowy pas z trzema czerwonymi belkami  

i  jedną niebieską.  

• powyżej 18 roku życia.  

mykyokushin.pl


3 
 

Mająca maksymalnie żółty pas z zieloną belką.  

 

Osoba doświadczona to taka, która startowała w wielu turniejach .  

Możesz startować w turnieju, jeżeli  twój klub współpracuje  

z Międzynarodową Organizacją Karate (IKO).  

Twój klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników.  

  

Wymagania dla zawodników 
 

Jeżeli chcesz startować w turnieju musisz mieć:  

• Badania od lekarza sportowego.  

Lekarz musi pozwolić ci startować w zawodach karate  

• Podpisane oświadczenie o chorobie COVID -19. 

• Jeżeli masz poniżej 18 lat.   

Zgodę na udział w turnieju podpisaną przez rodziców.  

• Jeżeli masz powyżej 18 lat.   

Podpisane oświadczenie o rezygnacji  

Z odszkodowania w razie wypadku  

oraz roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku.  

• Dowód tożsamości,  paszport lub inny dokument  

mający datę urodzenia.  

• Legitymację karate IKO.  

• Czysty, biały strój karat  (karate gi)  

• Ochraniacze.  

 

Każdy klub musi udostępnić sędziego.  

Sędzia powinien posiadać strój sędziowski.  

Kategorie i konkurencje 
 

Zostaniesz przydzielony do grupy na podstawie  

twojego wieku w dniu zawodów  oraz wagi.  

Grupy wagowe możemy zmienić w razie potrzeby. 
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Poniżej są cztery tabele.  

Tabele mają informacje o wieku, wadze, ochraniaczach i czasie walki. 

Tabele mają litery A, B, C i D.  

Każda li tera dotyczy innej grupy.  

A. Kumite, czyl i walka sportowa.  

Startują osoby początkujące i dzieci.  

Chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie.  

Zawodnicy urodzeni po 2005 roku oraz starsze  

osoby początkujące mające maksymalnie żółty pas z zieloną 

belką.  

 

 

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 
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WIEK  OCHRANIACZE 

OBOWIĄZKOW

E 

FORMUŁA  CZAS WALKI  

10 -11 LAT 

KADETKI 

 

-35, +35 KG 

pancerz + kask  z 

ochroną twarzy, 

ochraniacze białe 

bawełniane ręce, 

goleń + stopa, 

ochraniacz na 

krocze 

wg 

przepisó

w 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 

przepisó

w 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. Kumite, czyl i walka sportowa.  

Startują zawodnicy doświadczeni.  

Zawodnicy doświadczeni to tacy,  

którzy startowali w znaczących za wodach.  

Chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie.  

 

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 
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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.  

Startują osoby początkujące i doświadczone.  

Odbędzie się jedna tura dla wszystkich zawodników.  

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 
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D. TEAM KATA.  

Organizujemy jedną kategorię dla początkujących i 

doświadczonych osób.  

Będzie jedna tura.  

Zespół może mieć  maksymalnie trzy osoby w wieku od 6 do 17 lat. 

Zespół może wybrać kata.  

 

INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW 
 

Nie zapewniamy ochraniaczy.  

Musisz mieć własne ochraniacze.  

Klub musi zapewnić ci hogo i kask.  

 

Musisz stawić się do walki ubrany w komplet ochraniaczy.  

Masz na to 1 minutę od wezwania.  

 

Jeżeli zgłosi się mało osób możemy połączyć kategorie.  

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE DZIECI 
 

Nagrodą w turnieju jest puchar.  

Możemy połączyć kategorie, jeżeli zgłosi się mniej niż trzy osoby.  

Możesz kopać w głowę, ale musisz kontrolować si łę kopnięcia.  

Musisz założyć wszystkie wymagane ochraniacze.  

Wymagane ochraniacze możesz przeczytać w tabeli powyżej.  
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ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI SENIOR 

PIERWSZY KROK 
 

Nagrodą w turnieju jest puchar.  

Możesz kopać w głowę, ale musisz kontrolować si łę kopnięcia.  

Musisz założyć wszystkie wymagane  chraniacze.  

Wymagane ochraniacze możesz przeczytać w tabeli  powyżej.  

Możesz nie używać ochraniacza na zęby,  

ale nie ponosimy odpowiedzialności za kontuzję.  

Opłata startowa 
 

Turniej kosztuje 80 złotych za osobę.  

Na zawodach dostaniesz obiad.  

Za zawody musisz zapłacić gotówką  w dniu zawodów.  

 

Nagrody i punktacja drużynowa 
 

Jeżeli zajmiesz pierwsze, drugie lub trzecie miejsce,  

to dostaniesz puchar i dyplom.  

W kategoriach drużynowych  za pierwsze miejsce dostaniesz 5 punktów.  

W kategoriach drużynowych  za drugie miejsce dostaniesz 3 punkty.  

W kategoriach drużynowych  za trzecie miejsce dostaniesz 1 punkt.  

 

Zgłoszenia 
 

Na zawody musi zgłosić cię twój klub. 

Klub musi zgłosić cię przez stronę internetową https://mykyokushin.pl  

Możesz to zrobić do 1 kwietnia 2022 roku.  

Dnia 8 kwietnia 2022 roku wylosujemy zawodników.  

Przed zawodami sprawdzimy wiek i wagę zawodników.  
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UWAGA! 

 

Żeby wystartować w zawodach musisz:  

 

• Zgłosić się w terminie do dnia 1 kwietnia 2022 roku  

• Mieć wagę i wiek, które wpisałeś w zgłoszeniu  

• Mieć zgodę od lekarza na start w zawodach karate.  

 

Twoją wagę, wiek i  badania sprawdzimy, gdy twój klub zapłaci za ciebie  

opłatę startową.  

Jeżeli w dniu zawodów nie spełnisz któregoś z tych punktów, nie 

zwrócimy opłaty startowej.  

 

Jeżeli przyjedziesz w piątek, sprawdzimy twoją wagę, wiek i badania od 

godziny 17 do 20.  

Będziemy sprawdzać w budynku Myślenickiej Akademii Byakko.  

Akademia znajduje się przy ulicy Drogowców 6 w Myślenicach.  

 

Plan zawodów 
 

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 zawodników.  

  



12 
 

Nocleg 
 

Nie zapewniamy noclegu. 

Możesz poszukać noclegu na stronie internetowej  

https://myslenice.pl/dlaturysty/praktyczne -informacje/baza-noclegowa 

 

Ubezpieczenie 
 

Nie ubezpieczamy zawodników.  

O twoje ubezpieczenie musi zadbać twój klub.  

 

Postanowienia końcowe 
 

Decydujemy w każdej sprawie, której nie ma w tym regulaminie. 

Życzymy ci sukcesów i miłego pobytu.  

 

Sensei Marcin Sturgulewski tel.: +48 690 118  076 

Senpai Emil ia Sturgulewska tel. : +48 509 623 365 

mail: karatemyslenice@gmail.com 

 

REGULAMIN SANITARNY 
 

1. Musisz zapoznać się z regulaminem.  

2. Musisz stosować się do regulaminu.  

3. Staramy się ograniczyć ryzyko zachorowania na SARS - COV-2 

4. Zagrożenie zachorowania na SARS - COV-2 nadal istnieje.  

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za zarażenie się SARS - COV-2. 

https://myslenice.pl/dlaturysty/praktyczne%20-informacje/baza-noclegowa
mailto:karatemyslenice@gmail.com

