
REGULAMIN 

GRAND PRIX LĘBORK W KARATE WKF 
 

 

CEL  ZAWODÓW 

Wyłonienie  najlepszych  zawodników  i  zawodniczek   

w  poszczególnych konkurencjach  oraz  popularyzacja  karate  WKF   

jako  sportu   kwalifikowanego.  

Promocja miasta-gminy Lęborka oraz Powiatu Lęborskiego. 

 

ORGANIZATORZY: 

Klub Karate Shotokan w Lęborku  

Urząd Miejski w Lęborku 

Starostwo Powiatowe w Lęborku 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Gmina Nowa Wieś Lęborska 

Gmina miasto Łeba 

Gmina Cewice 

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku 

 

 

TERMIN I  MIEJSCE   ZAWODÓW 

15.11.2014 r. – SOBOTA 

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY GIMNAZJUM NR 2  

W LĘBORKU UL. PIOTRA SKARGI 52 

 

KONKURENCJE INDYWIDUALNE: 
 

KIHON białe pasy (do 9.1 kyu, ćwiczący od września 2014) !!! 

Chłopcy 6 lat i młodsi, 7 lat, 8 lat,  9 lat, 10 lat i starsi 

Dziewczęta 6 lat i młodsze, 7 lat, 8 lat, 9 lat, 10 lat i starsze 

 

KIHON białe pasy (do 9.3 kyu) !!! 

Chłopcy 6 lat i młodsi, 7 lat, 8 lat,  9 lat, 10 lat i starsi 

Dziewczęta 6 lat i młodsze, 7 lat, 8 lat, 9 lat, 10 lat i starsze 

 

KATA białe pasy ( można powtarzać kata): 

Chłopcy 6 lat i młodsi, 7 lat, 8 lat, 9 lat, 10 lat, 11 lat i starsi 

Dziewczęta 6 lat i młodsi, 7 lat, 8 lat, 9 lat, 10 lat, 11 lat i starsze 

 

KATA (do 11 lat można powtarzać kata, od 12 lat minimum dwa kata): 

Chłopcy 7 lat i młodsi, 8 lat, 9 lat, 10 lat, 11 lat, młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy 

Dziewczęta 7 lat i młodsze, 8 lat, 9 lat, 10 lat, 11 lat, młodziczki, kadetki, juniorki, seniorki 

 

KUMITE białe pasy (do 9.3 kyu): 

Chłopcy 9 lat i młodsi, 10-11 lat, młodzicy 

Dziewczęta 9 lat i młodsze, 10-11 lat, młodziczki 

  



KUMITE: 

Chłopcy: 

7 lat i młodsi open, 

8-9 lat: -30 kg, -35 kg, +35 kg 

10-11 lat: -35 kg, -40 kg, +40 kg 

młodzicy: -40 kg, -50 kg, +50 kg 

kadeci: -57 kg, -70 kg, +70 kg 

juniorzy: -61 kg, -68 kg, +68 kg 

seniorzy +18 lat- open  

 

Dziewczęta: 

7 lat i młodsze open, 

8-9 lat: -30 kg, +30 kg,  

10-11 lat: -34 kg, -40 kg, +40 kg 

młodziczki: -40 kg, -50 kg, +50 kg 

kadetki: -47 kg, -54 kg, +54 kg 

juniorki: -59 kg, +59 kg, 

seniorki +18 lat- open 

 

 

KONKURENCJE DRUŻYNOWE: 
 

KUMITE: 

Młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy +18  

Młodziczki, kadetki, juniorki, seniorki +18 

 

KATA: 

Młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy +18  

Młodziczki, kadetki, juniorki, seniorki +18 

 

 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami WKF  

z następującymi zmianami: 

 

a) kata indywidualne: 

- we wszystkich kategoriach dowolne kata 

b) kumite indywidualne : 

- w kategoriach do 8 lat czas walki 40sek. 

- w kategoriach do 11 lat czas walki 60sek. 

- w kategoriach młodzików, kadetów,  juniorów i seniorek czas walki 120sek. 

- w kategoriach seniorów czas walki 180sek. 

- obowiązkowe ochraniacze na zęby, pięści, ochraniacze goleń-stopa i korpus, kadeci maski. 

c) kumite drużynowe: 

- drużyna składa się z trzech zawodników  

 

d) repasaże i dwa trzecie miejsca 

  

 

WARUNKI  UDZIAŁU 

Zgłoszenie startujących w terminie  

do 14.11.2014 do godz. 9
00

   

na oficjalnej stronie zawodów przez system online. 

www.lebork.karatecup.pl 

http://www.lebork.karatecup.pl/


  



WARUNKI PRZEDSTARTOWE: 
- aktualne badania lekarskie 

- uiszczenie opłaty startowej  

- legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości 

- dokumenty ubezpieczenia NNW  

 

PROGRAM ZAWODÓW 

15.11.2014 (sobota) 
 godz. 9.00-9.45 – weryfikacja dokumentów i opłaty 

 godz. 9.40 – odprawa sędziowska 

 godz. 9.50 – odprawa kierowników ekip 

 godz. 10.00 – oficjalne otwarcie zawodów  

 godz. 10.10 – start konkurencji indywidualnych i drużynowych. 

 godz. 19.00 – zakończenie zawodów 
 

OPŁATY  STARTOWE   

35 zł  – za pierwszą konkurencje, 60 zł za drugą konkurencję,  70 zł za trzy konkurencje. Możliwy start 

w maksymalnie  trzech konkurencjach.  

50 zł – konkurencja drużynowa 

 

WIEK  ZAWODNIKÓW  
O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.  

 

NAGRODY 
Wszyscy medaliści otrzymują medale i dyplomy. Zdobywcy pierwszych miejsc dodatkowo otrzymają 

puchary oraz nagrody rzeczowe.  

 

 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

- kwestie  sporne  rozstrzyga  Sędzia  Główny  w   porozumieniu  z  organizatorem 

- złożenie  protestu  dot. decyzji  sędziowskiej – po  wpłaceniu  wadium  w  wys. 200  zł 

- organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zaginione 

- za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub  

- ekspozycja  i  sprzedaż  towarów  - tylko  za  zgodą  organizatora   

 
 

NOCLEGI: 

 

Motel „Tina” 

ul. Kusocińskiego 54 Lebork 

Tel: 59 862-76-25; 606-790-504 

 

Hotel „Vega” 

ul. 10 Marca 9, Lebork 

Tel: 59 863-41-76; 59 862-19-03 

 

Hotel „Lęborska Perła” 

ul. Kossaka 90, Lebork 

Tel: 798-464-894 

 

 
 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 

 

Piotr Pobłocki          604 244 158          kk-shotokanlebork@wp.pl 

Magda Michalska    607 427 506          maggda_mich@wp.pl 

mailto:kk-shotokanlebork@wp.pl

