
 

 

 
 

 

ZAPRASZAMY 

na 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Rybnickiego 

pod patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego 

i Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
 

12 listopada 2022r. (sobota) 
 

I. ORGANIZATOR 

Klub Karate Kyokushin TENSHO Czerwionka-Leszczyny 

 

II. PATRONAT HONOROWY 

Starosta Powiatu Rybnickiego 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

12  listopada 2022r.  

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 

ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW 

11.11.2022 r. (piątek) 

16.00 – 20.00 weryfikacja zawodników (indywidualna) z woj. śląskiego i chętnych 

(miejsce: Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-

Leszczyny) 

 

12.11.2022 r. (sobota) 

7:00-8:45 – weryfikacja zawodników (indywidualna) z pozostałych województw 

8:00 – narada sędziów 

9:00 – eliminacje kata 

11:00 – oficjalne otwarcie zawodów 

11:30 – finały kata 

12:30-13.00 – przerwa obiadowa 

13:00 – eliminacje kumite 

17:00 – finały kumite 

18:00 – dekoracja i zakończenie zawodów 

 

Klub Karate Kyokushin TENSHO Czerwionka-Leszczyny 
Ul. Zwycięstwa 84e, 44-230 Stanowice 

tel. 600-022-831, 604-341-380 

NIP: 642-318-79-19       REGON: 243678917 

e-mail: karatekyokushincl@gmail.com 

BNP PARIBAS, rach. 52 2030 0045 1110 0000 0392 5050 

mailto:karatekyokushincl@gmail.com


 

V. KONKURENCJE 
KATA 

Do tury finałowej przechodzi 6 zawodników. Dekorowanych będzie 3 finalistów. 

W pierwszej turze zawodnik wykonuje kata obowiązkowe, w drugiej dowolne z podanych w tabeli. 
 

Nazwa kategorii Roczniki I Tura (eliminacyjna) II Tura (do wyboru) 

Kadeci młodsi 
Kadetki młodsze 

2013-2014 
8-9 lat 

Taikyoku sono ichi Taikyoku sono san 

Kadeci 
Kadetki 

2011-2012 
10-11 lat 

Pinian sono ichi Pinian sono ni 
Pinian sono san 

Młodzicy 
Młodziczki 

2009-2010 
12-13 lat 

Pinian sono ni Pinian sono san 
Pinian sono yon, Tsuki no kata 

Juniorzy Młodsi 
Juniorki Młodsze 

2007-2008 
14-15 lat 

Pinian sono san Pinian sono yon, Tsuki no kata 
Gekisai sho 

Juniorzy 
Juniorki 

2004-2006 (nie 
ukończone w dniu 
zawodów 18 lat) 

Pinian sono yon Pinian sono go, Tsuki no kata, 
Gekisai dai, Saiha 

Yantsu, Gekisai sho 

Seniorzy 2004 i starsi Pinian sono yon Tensho, Pinian sono go, Tsuki no 
kata, Gekisai dai, Gekisai sho,  

Saiha, Yantsu, Seienchin, Garyu 
 

KUMITE 
kumite lekki kontakt - z wyłączeniem kopnięć i uderzeń na strefę gedan. 

kumite semi i full kontakt - w oparciu o przepisy PZK. 
 

Nazwa kategorii Roczniki Dziewczęta Chłopcy 

Kadeci młodsi 
Kadetki młodsze 
(czas walki: 1 min. + 1 min. dogr.) 

Lekki kontakt 

2013-2014 
8-9 lat 

-30kg, +30kg -35kg, +35kg 

Kadeci 
Kadetki 
(czas walki: 1 min. + 1 min. dogr.) 

Semi kontakt 

2011-2012 
10-11 lat 

-40kg, -50kg, 
+50kg 

-40kg, -50kg, +50kg 

Młodzicy 
Młodziczki  
(czas walki: 1,5 min. + 1,5 min. dogr.) 

Semi kontakt 

2009-2010 
12-13 lat 

-40kg, -45kg, 
-50kg, +50kg 

-40kg, -45kg, -50kg, 
-60kg, +60kg 

Juniorzy Młodsi 
Juniorki Młodsze 
(czas walki: 2 min. + 2 min. dogr.) 

Semi kontakt 

2007-2008 
14-15 lat 

-50kg, -55kg, 
+55kg 

 -50kg, -55kg, -60kg, 
-65kg, +65kg 

Juniorzy i Juniorki  
(czas walki: 2 min. + 2 min. dogr.) 

Semi kontakt 

2004-2006 (nie 
ukończone w dniu 
zawodów 18 lat) 

-55kg, -60kg,  
+60kg 

-60kg, -65kg, -70kg, 
-75kg, +75kg 

Seniorzy 
(czas walki: 2 min. + 2 min. +2 min. 
+waga +2 min.) 

Full kontakt 

2004 i starsi 
(ukończone w dniu 
zawodów 18 lat) 

-55kg, -60kg,  
-65kg, +65kg 

-65kg, -70kg, -75kg, 
-80kg, -90kg, +90kg 

Mastersi 
(czas walki: 2 min. + 2 min. dogr.) 

Full kontakt 

1982 i starsi 
(ukończone w dniu 
zawodów 40 lat) 

- -85kg, +85kg 

 



VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający: 

• Aktualną kartę zdrowia sportowca.  

• Ważną legitymację szkolną/dowód osobisty 

• Ubezpieczenie NNW z tytułu startu w zawodach w dyscyplinie karate kyokushin 

• Opłaconą opłatę startową 

• Podpisaną zgodę rodziców/pełnoletnich zawodników na dołączonym druku 

• Ochraniacze - we własnym zakresie (wg załączonej grafiki): 

- na goleń-stopę bawełniane białe - wszystkie kat. oprócz seniorów 

- piąstkówki - wszystkie kat. oprócz seniorów 

- dziewczęta/kobiety - miękki ochraniacz piersi 

- chłopcy/mężczyźni - suspensor założony pod karate-gi 

- hogo - wszystkie kategorie oprócz kat. juniorów, seniorów, masters  

- kask (obowiązkowo bez kratki) dla kumite lekki kontakt, semi kontakt i masters 

2. Zawody są przeznaczone dla zawodników klubów zrzeszonych w Polskim Związku 

Karate oraz zaproszonych klubów. 

VII. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu Excel najpóźniej 

do 08.11.2022r. pocztą elektroniczną na adres karatekyokushincl@gmail.com. 

Zgłoszenia nadesłane po terminie lub w innej formie nie zostaną wzięte pod uwagę.  

Dodatkowych informacji udziela sensei Piotr Janczak tel. 600-022-831. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sędzia Głównym zawodów - shihan Janusz Piórkowski 5 dan. 

2. Sędzia Technicznym zawodów - sensei Arkadiusz Sukiennik 4 dan. 

3. Wstęp na zawody jest bezpłatny. 

4. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 

Każdy klub zgłaszający zawodników ma obowiązek wystawić co najmniej 1 sędziego. 

5. Nagrody dla zawodników w kat. kata: za miejsce I – puchar i dyplom, za II i III medal i 

dyplom. 

6. Nagrody dla zawodników w kat. kumite: za miejsce I – puchar i dyplom, za II i III 

medal i dyplom. 

7. Punktacja drużynowa (klubowa) prowadzona będzie łącznie dla wszystkich 

konkurencji i kategorii jakie zostaną rozegrane na zawodach wg. kryteriów : 1 

miejsce 5 pkt., 2 miejsce 3 pkt., 3 miejsce 1 pkt. 

8. Losowanie odbędzie się po weryfikacji. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przedziału kategorii wagowych. 

10. W przypadku niedostatecznej ilości zawodników kategorie zostaną połączone.  

11. Opłata startowa za udział zawodnika wynosi 80 zł płatne przelewem do dnia 

09.11.2022 na konto Organizatora. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla 

zawodników i sędziów. Istnieje możliwość zakupienia posiłków na miejscu. 

12. Ostateczna interpretacja zasad turnieju należy do Organizatora. W sprawach nie 

objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Sędzia Techniczny oraz Organizator. 

Osu! 

 
"Z jednej strony, człowiek jest w stanie doprowadzić do całkowitego zniszczenia, z drugiej jednak, posiada 

nieograniczoną zdolność rozwoju i samodoskonalenia. Sukces zależy od wyznaczenia celu i wytrwałego 

dążenia do jego osiągnięcia" (Masutatsu Oyama) 

mailto:karatekyokushincl@gmail.com

