
Turniej Karate Kyokushin dzieci
Myszków, 9 czerwca 2018

ORGANIZATOR

MYSZKOWSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE
tel. 509-722-382
e-mail: kyokushinkai.myszkow@gmail.com

I. TERMIN I MIEJSCE

9 czerwca 2018 (sobota)
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Sikorskiego 20A
42-300 Myszków

II. PROGRAM ZAWODÓW (może ulec zmianie ze względu na ilość zawodników)

8:00 - 9:00 - Przyjazd ekip, weryfikacja zawodników
9:15 - narada sędziów
9:45 - eliminacje kata
11:00 - oficjalne rozpoczęcie zawodów
11:30 - finały kata
12:00 - eliminacje kumite
14:30 - finały kumite
15:30 - dekoracja zawodników i zakończenie zawodów

III. UCZESTNICTWO

W Turnieju mogą wziąć udział ekipy z zaproszonych Dojo składające się z dowolnej liczby 
zawodników z rocznika 2006 i młodszych.

IV. KONKURENCJE

- KUMITE BEZKONTAKTOWE - rocznik 2012 i młodsi
- KUMITE LEKKI KONTAKT - roczniki 2008 - 2011
- KUMITE SEMI KONTAKT - roczniki 2006 - 2007
- KATA
- 5 TECHNIK (dla początkujących zawodników, którzy nie startują w kata)

Kategoria Roczniki Dziewczęta Chłopcy
kumite semi kontakt
(czas walki: 2 min + 1,5 min 

dogrywki)
2006 - 2007 - 40 kg; + 40 kg - 45 kg; + 45 kg

kumite lekki kontakt
(czas walki: 1,5 min + 1 min 

dogrywki)
2008 - 2009 - 35 kg; + 35 kg - 40 kg; + 40 kg

kumite lekki kontakt
(czas walki: 1,5 min + 1 min 

dogrywki)
2010 - 2011 - 30 kg; + 30 kg - 30 kg; + 30 kg

kumite bezkontaktowe
(czas walki: 1 min + 1 min 

dogrywki)
2012 i młodsi open open
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawodnicy muszą posiadać:
- kartę zdrowia sportowca (nie dotyczy w kategorii: kata, 5 technik i kumite bezkontaktowe)
- legitymację szkolną (lub inny dokument ze zdjęciem)
- ochraniacze: goleń-stopa, piąstkówki, suspensoria (chłopcy)
- pisemną zgodę rodziców
- czyste, białe karategi
- ubezpieczenie NNW w macierzystym Klubie

Organizator zapewnia hogo i kaski

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu najpóźniej do 3 czerwca 2018 r. 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: kyokushinkai.myszkow@gmail.com

Zgłoszenia po tym terminie nie gwarantują zapewnienia posiłku i upominku.
Dodatkowych informacji udziela s. Agata Kuban tel. 509-722-382

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany/łączenia/rozdzielania kategorii ze 
względu na ilość terminowo zgłoszonych zawodników.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wstęp na Turniej jest bezpłatny.
* Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów
* Każdy Klub zobowiązany jest zapewnić minimum jednego Sędziego (mile widziane 

dodatkowe osoby do sędziowania) - w stroju: stalowe spodnie, biała koszula, granatowy krawat, 
czarne skarpety, gwizdek

* Organizator Turnieju nie ubezpiecza zawodników, obowiązek ten spoczywa na 
macierzystym Klubie

* Losowanie odbędzie się na podstawie zgłoszeń, prosimy więc podać dokładną wagę
* Opłata startowa za udział zawodnika wynosi 50 zł płatne gotówką w dniu zawodów
* Organizator zapewnia posiłek dla zawodników i sędziów
* W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator

Kategoria Roczniki
Dziewczęta + Chłopcy

I tura II tura
kata 2006 - 2007 kihon / taikyoku sono ichi dowolne kata

kata 2008 - 2009 kihon / taikyoku sono ichi dowolne kata

kata 2010 - 2011 kihon / taikyoku sono ichi - - -

kata 2012 i młodsi kihon / taikyoku sono ichi - - -

5 technik 2006 - 2007 5 dowolnych technik (tylko I tura)

5 technik 2008 - 2009 5 dowolnych technik (tylko I tura)

5 technik 2010 - 2011 5 dowolnych technik (tylko I tura)

5 technik 2012 i młodsi 5 dowolnych technik (tylko I tura)
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Zgoda rodziców na udział dziecka
w Turnieju Karate Kyokushin Dzieci
dnia 9 czerwca 2018 r. w Myszkowie

Wyrażam zgodę na start mojego dziecka: ………………………………………………………, 

pesel ……………………………. w Turnieju Karate Kyokushin Dzieci w dniu 9 czerwca 

2018r. w Myszkowie w konkurencji ……………………………………………………………….. 

Oświadczam, że znam zasady walki, obowiązujące regulaminy i przepisy. W pełni i bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń zwalniam organizatorów zawodów, sędziów, instruktorów, trenerów, 
pracowników, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku, kontuzji lub utraty zdrowia, którego to 
wydarzenia moje dziecko mogłoby być ofiarą lub powodem.

Wyrażam na rzecz Myszkowskiego Klubu Kyokushin Karate zezwolenie na wykorzystanie 
wizerunków mojego i mojego dziecka powstałych w związku z Turniejem, w tym na obrót 
egzemplarzami, na którym utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi 
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z 
wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań służących popularyzacji i 
reklamie karate kyokushin oraz innych działań Myszkowskiego Klubu Kyokushin Karate zgodnych 
z jego statutem. Wizerunek mój i mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji 
obraźliwej lub w inny sposób naruszać dobra osobiste.

Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym.

…………………………….. …………………………………………
Miejscowość, data podpis rodzica (opiekuna prawnego)


