
KSA ATEMI 

GMINA BIELSKO – BIAŁA 

POLSKI ZWIĄZEK KARATE 
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DATA ZAWODÓW:  15.10.2011 

MIEJSCE : Hala Widowiskowo – Sportowa „Pod Dębowcem”,  

ul. Karbowa 26, Bielsko – Biała 
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PRZEPISY:  

Zawody zostaną przeprowadzone według najnowszych przepisów WKF z repasażami i dwoma 3. miejscami. Zawodnik może 

startować tylko w jednej kategorii wiekowej ! O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia. Kata: w konkurencjach 

drużynowych kata 8 lat i młodsi, 9-11 lat - kata dowolne w finale bunkai kata nie jest wymagane. W kategorii 7 lat i młodsi 

można powtarzać kata. W kategorii 8-9 lat oraz 10-11 lat można wykonywać dowolne kata, w każdej rundzie inne minimum 

dwa naprzemiennie, 12-13 lat w każdej rundzie inne (Heian I-V, Pinian, lub lista WKF) w pozostałych kategoriach przepisy 

WKF. Kumite czas walki: kategoria 8- 9 lat – 60 sek., kategoria 10 – 11 lat ,12 -13 lat -  90 sek. Pozostałe kategorie wg 

przepisów WKF. Jeżeli do kategorii wagowej zgłoszonych będzie mniej niż 8 zawodników kategorie wagowe mogą zostać 

połączone. Drużyna może być uzupełniona zawodnikiem z młodszej kategorii wiekowej. Ochraniacze:  wg WKF obowiązkowe 

ochraniacze na zęby, napięstniki, ochraniacze na stopy i golenie niebieskie i czerwone. W konkurencjach kumie kadetów 

zalecane maski i ochraniacze korpusu. 

 

WARUNKI UDZIAŁU:   

W zawodach mogą brać udział kluby zrzeszone w Polskim Związku Karate, EKF, WKF. Zawodnicy powinni posiadać licencję 

zawodniczą, udokumentowany stopień karate, aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do  startu w zawodach oraz 

ubezpieczenie NNW. Dokumenty te powinny być przygotowane do ewentualnej kontroli podczas zawodów. 

 

 



ZGŁOSZENIA:  

Zgłoszenia należy przesłać na adres: atemi@bielsko.com.pl lub fax.: +48 33 817 27 48 w nieprzekraczającym terminie do 

10.10.2011r. w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów (do ilości zgłoszonych zawodników zostanie dopasowana ilość 

tatami oraz powołany skład sędziowski) 

 

OPŁATY:  

35 zł – konkurencja indywidualna, 70 zł – konkurencja drużynowa 

 

NAGRODY:  

Za zajęcie I miejsca w konkurencjach indywidualnych zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary i medale oraz dyplomy, za 

zajęcia II i III miejsca w konkurencjach indywidualnych zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy. W konkurencjach 

drużynowych zwycięska drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar medale oraz dyplomy, a drużyny które zajęły II i dwa III 

miejsca otrzymują medale oraz dyplomy. 

 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z organizatorem. O każdej kategorii wiekowej 

decyduje dzienna data urodzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, za zachowanie swoich 

zawodników oraz ewentualne wyrządzone przez nich szkody odpowiada kierownik ekipy. W trakcie zawodów w rejonie plansz 

mogą przebywać wyłącznie aktualnie startujący zawodnicy i ich trenerzy oraz zaproszeni goście. Dla pozostałych osób 

przewidziane są miejsca na widowni. Złożenie protestu dotyczący decyzji sędziowskiej wymaga wpłaty wadium w wysokości 

200 zł. Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko w porozumieniu z organizatorem. 

 

PLAN ZAWODÓW: 15.10.2011r. (sobota) 

 07:30 – otwarcie biura zawodów, przyjmowanie wpłat,  

 09:00 – odprawa sędziowska, 

 09:15 – odprawa kierowników ekip, 

 09:30 – rozpoczęcie zawodów, 

 12:00 – uroczyste otwarcie zawodów, 

 18:00 – zakończenie zawodów. 

 

MOŻLIWOŚĆ TAŃSZEGO ZAKWATEROWANIA:  

 

HOTEL ZIAD  
ul. Armii Krajowej 220,  43-316 Bielsko-Biała, Tel.: +48 33 814 21 79 Fax.: +48 33 813 82 78  

E-mail: hotel@ziad.bielsko.pl , http://www.ziad.bielsko.pl/hotel/hotel.html   

 

HOTEL ELEKTRON  
ul. Gałczyńskiego 31,  43-300 Bielsko-Biała, Tel.: +48 33 814 10 85 Fax.: +48 33 498 20 23  

E-mail: rezerwacje@hotelelektron.pl , www.hotelelektron.pl   

 

HOTEL REKORD  
ul. Startowa 13,  43-300 Bielsko-Biała, Tel.: +48 33 829 96 10 Fax.: +48 33 829 96 14  

E-mail: recepcja@rekord.com.pl , www.hotel.rekord.com.pl   

 

HOTEL VICTORIA  

ul. Bratków 16, 43-303 Bielsko-Biała, Tel.: +48 33 811 80 37 Fax.: +48 33 811 80 37 www.victoria.bbosir.bielsko.pl   
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KONKURENCJE INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE KATA 

Nr KATA 

DZIEWCZĘTA/ 

KOBIETY 

Nr KATA CHŁOPCY/ 

MĘŻCZYŹNI 

Nr KATA DRUŻYNOWE 

DZIEWCZĄT/ 

KOBIET 

Nr KATA DRUŻYNOWE 

CHŁOPCÓW/ 

MĘŻCZYZN 

A1 Kata indywidualne   7 

lat i młodsze 
A8 kata indywidualne 7 

lat i młodsi 
B1 Kata drużynowe do 8 lat B6 Kata drużynowe do 8 lat 

A2 Kata indywidualne 8-

9 lat  

A9 Kata indywidualne 

8-9 lat  
B2 Kata drużynowe 9-11 lat B7 Kata drużynowe 9-11 lat 

A3 Kata indywidualne        

10-11 lat 

A10 Kata indywidualne 

10-11 lat 
B3 Kata drużynowe 

młodziczek      12-13 lat 
B8 Kata drużynowe 

młodzików 12-13 lat 

A4 Kata indywidualne 

młodziczek 12-13 lat 

A11 Kata indywidualne 

młodzików 12-13 lat 
B4 Kata drużynowe kadetek 

14-15 lat 
B9 Kata drużynowe kadetów 

14-15 lat 

A5 Kata indywidualne 

kadetek 14-15 lat 

A12 Kata indywidualne 

kadetów   14-15 lat 
B5 Kata drużynowe juniorek  

i seniorek +16 lat 
B10 Kata drużynowe juniorów  

i seniorów    +16 lat 

A6 Kata indywidualne 

Juniorek 16-17 lat 

A13 Kata indywidualne 

juniorów 16-17 lat 

    

A7 Kata indywidualne 

seniorek +18 lat 

A14 Kata indywidualne 

seniorów +18 lat 

    

KONKURENCJE INDYWIDUALNE KUMITE 

Nr KUMITE INDYWIDUALNE 

CHŁOPCÓW/MĘŻCZYZN 

Nr KUMITE INDYWIDUALNE 

DZIEWCZĄT/KOBIET 

C1 Kumite indywidualne chłopców do 9 lat, kat. wag.:            

-30 kg, -40 kg, +40kg, czas walki 60 sek. 
C7 Kumite indywidualne dziewcząt do 9 lat, kat. wag.:         

-30 kg, +30 kg, czas walki 60 sek. 

C2 Kumite indywidualne chłopców 10-11 lat, kat. wag.:          

-34kg, -40kg, +40kg, czas walki 60 sek.  
C8 Kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat, kat. wag.:       

-34kg, -40kg, +40kg, czas walki 60 sek.  

C3 Kumite indywidualne młodzików 12-13 lat, kat. wag.:       

- 40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg, czas walki 90 sek.  
C9 Kumite indywidualne młodziczek 12-13 lat, kat. wag.:           

- 43 kg, -50 kg, +50 kg, czas walki 90 sek.  

C4 Kumite indywidualne kadetów 14-15 lat, kat. wag.:           

– 52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg – przepisy WKF 
C10 Kumite indywidualne kadetek 14-15 lat, kat. wag.:          

- 47 kg, -54 kg, +54 kg – przepisy WKF 

C5 Kumite indywidualne juniorów 16-17 lat, kat. wag.:           

-55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg – przepisy WKF 
C11 Kumite indywidualne juniorek 16-17 lat, kat. wag.:          

-48kg, -53kg, -59kg,+59kg – przepisy WKF 

C6 Kumite indywidualne seniorów +18 lat, kat. wag.:              

-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg – przepisy WKF 
C12 Kumite indywidualne seniorek +18 lat, kat. wag.:            

-50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg – przepisy WKF 

KONKURENCJE DRUŻYNOWE KUMITE 

D1 Kumite drużynowe młodzików 12-13 lat – (3+1) D5 Kumite drużynowe młodziczek 12-13 lat – (3+1) 

D2 Kumite drużynowe kadetów 14-15 lat – (3+1) D6 Kumite drużynowe kadetek 14-15 lat – (3+1) 

D3 Kumite drużynowe juniorów 16-17 lat – (3+1) D7 Kumite drużynowe juniorek 16-17 lat – (3+1) 

D4 Kumite drużynowe seniorów +18 lat – (3+1) D8 Kumite drużynowe seniorek +18 lat – (3+1) 



KARTA ZGŁOSZENIOWA NA V MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX BIELSKA-BIAŁEJ  

W KARATE WKF  

BIELSKO-BIAŁA 15.10.2011r. 
 

KLUB, ADRES, NIP:  

TRENER: 

KIEROWNIK EKIPY:  

KONKURENCJE INDYWIDUALNE ORAZ DRUŻYNOWE 
 

L.P. NAZWISKO I IMIĘ  
DATA 

URODZENIA 

STOPIEO 

KYU/DAN 

NR KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ 
KATEGORIA 

WAGOWA (KG) 

NR KONKURENCJI  

DRUŻYNOWEJ KATA, KUMITE KATA KUMITE 

1. SHOTOKAN Bonifacy 23.05.1993 5 KYU A12 C3 -57 KG B2, D2 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


