


 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić 
kluby karate i zawodników do udziału w zawodach 

PUCHAR POLSKI KARATE WKF RUMIA.  

Zawody odbędą się 21maja 2016 roku w  hali MOSiR w Rumi ul. 
Mickiewicza 49, telefon: 600 281 829. 
Zostaną rozegrane konkurencje: kata, kumite, kata drużynowe i 
kumite drużynowe. Wiek zawodników :
 od 14 lat do konkurencji dla seniorów.

ZAPROSZENIE

ANDRZEJ KOSTUN
Prezes  KSK SAKURA-Rumia

pucharpolski.karatecup.pl - oficjalna strona zawodów - informacje, rejestracja, wyniki ...

Wszystkim zawodnikom i trenerom życzymy 
sukcesów sportowych, a przybyłym gościom 
wielu sportowych emocji.

http://pucharpolski.karatecup.pl/


CEL ZAWODÓW :

Wyłonienie najlepszych zawodników Pucharu Polski.
Propagowanie dyscypliny karate WKF jako sportu 
wyczynowego. 

ORGANIZATORZY:

Klub Sportowy Karate 
„SAKURA”
Polski Związek Karate
 
WSPÓŁORGANIZATORZY:

Miasto Rumia
Starostwo Wejherowo
Województwo Pomorskie
 

Regulamin PUCHARU POLSKI KARATE WKF

 

 
21.05.2016 

Hala Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
ul. Mickiewicza 49 RUMIA
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TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
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https://goo.gl/maps/ACQXiayyRcn
https://goo.gl/maps/ACQXiayyRcn


WARUNKI  UDZIAŁU:
Zgłoszenie startujących w nieprzekraczalnym terminie do 
17.05.2016r. godz.24:00 poprzez stronę internetową karatecup.pl 
turniej Puchar Polski: pucharpolski.karatecup.pl
● opłacona przez Klub licencja członkowska Polskiego Związku 

Karate na rok 2016,
● posiadanie aktualnych licencji zawodniczych,
● ubezpieczenie zawodników od NNW,
● aktualne badania sportowo-lekarskie,
● uiszczenie opłaty startowej gotówką podczas weryfikacji 

dokumentów lub przelewem na konto:
KSK SAKURA 84-230 Rumia ul. Gdańska 14/65 
BANK ING 20 1050 1764 1000 0090 7793 7531 
(dowód przelewu do okazania przy weryfikacji), tylko w dniu 
20.05.2016r.,
● przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem zawodnika przy 

weryfikacji,
● stopień wyszkolenia:
junior młodszy – minimum 7 kyu w kata oraz 6 kyu w kumite
junior – minimum 6 kyu w kata oraz 5 kyu w kumite
młodzieżowiec – minimum 5 kyu w kata oraz 4 kyu w kumite
senior – minimum 5 kyu w kata oraz 3 kyu w kumite
(stopień musi być zarejestrowany w bazie danych PZK)

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW, WAŻENIE, LOSOWANIE
● weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników w dniu 20.05.2016, 

godz. 16.30-20.00 Hotel Falko ul. B. Chrobrego 1, 84-230 Rumia – sala 
konferencyjna „Antracyt”.

● losowanie odbędzie się po weryfikacji dokumentów w dniu 20.05.2016 
ok. godz. 21.00 Hotel Falko ul. B. Chrobrego 1, 84-230 Rumia – sala 
konferencyjna „Antracyt”.

● po oficjalnym losowaniu nie ma możliwości dopisania zawodnika do 
konkurencji,

● w dniu 21.05.2016 w godz. 8.15-8.45 na Hali Sportowej będzie tylko 
możliwość zważenia zawodnika po wcześniejszym zgłoszeniu tego 
faktu komisji sędziowskiej i organizatorowi.
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OPŁATY STARTOWE:
60 zł konkurencja indywidualna
120 zł konkurencja drużynowa

PRZEPISY:
● Puchar Polski zostanie przeprowadzony według 

aktualnych przepisów WKF,
● zawodnicy muszą posiadać sprzęt z homologacją WKF/PZK
● w obszarze pola walk mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie 

toczący walki i ich trenerzy (wyłącznie w dresie klubowym, z 
aktualną licencją) oraz sędziowie.

● wyniki konkurencji, w których obsada jest niepełna (min. 4 
zawodników lub drużyn), nie będą brane pod uwagę do Rankingu 
ani do klasyfikacji końcowej Pucharu, kategoria taka może też 
zostać połączona lub odwołana, nie będzie również przyznawana 
klasa sportowa,

● przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopie 
zgłoszenia zawodników,

● w kata drużynowym, drużyna może być uzupełniona jednym 
zawodnikiem z niższej kategorii wiekowej (nie dotyczy juniora 
młodszego)
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Kata indywidualne

KATA INDYWIDUALNE - Kobiety i Mężczyźni

KATA INDYWIDUALNE  Kadetki/Kadeci 14-15 lat
KATA INDYWIDUALNE  Juniorki/Juniorzy 16-17 lat
KATA INDYWIDUALNE  U21 18-20 lat 
KATA INDYWIDUALNE Seniorki/Seniorzy 18 lat i więcej

KATA DRUŻYNOWE - Kobiety i Mężczyźni

KATA DRUŻYNOWE Kadetki/Kadeci 14-15 lat
KATA DRUŻYNOWE Juniorki/Juniorzy 16-17 lat
KATA DRUŻYNOWE  U21 18-20 lat 
KATA DRUŻYNOWE Seniorki/Seniorzy 18 lat i więcej

KUMITE INDYWIDUALNE – Kobiety

KUMITE INDYWIDUALNE Kadetki 14-15 lat [-47 kg] [-54 kg] [+54kg]  [open]
KUMITE INDYWIDUALNE Juniorki 16-17 lat [-48 kg] [-53 kg] [-59 kg] [+59 kg] [open]
KUMITE INDYWIDUALNE  U21 18-20 lat [-50 kg] [-55 kg] [-61 kg] [-68 kg] [+68 kg] [open] 
KUMITE INDYWIDUALNE Seniorki 18 lat i więcej  [-50 kg] [-55 kg] [-61 kg]

        [-68 kg] [+68 kg] [open]

KUMITE INDYWIDUALNE - Mężczyźni

KUMITE INDYWIDUALNE Kadeci 14-15 lat [-52 kg] [-57 kg] [-63 kg] [-70 kg] [+70 kg][open] 
KUMITE INDYWIDUALNE Juniorzy 16-17 lat [-55 kg] [-61 kg] [-68 kg] [-76 kg] [+76 kg]  

   [open]
KUMITE INDYWIDUALNE U21 18-20 lat  [-60 kg] [-67 kg] [-75 kg] [-84 kg] [+84 kg] [open]
KUMITE INDYWIDUALNE Seniorzy 18 lat i więcej [-60 kg] [-67 kg] [-75 kg] [-84 kg]

            [+84 kg] [open]
 

KUMITE DRUŻYNOWE – Kobiety i Mężczyźni

KUMITE DRUŻYNOWE Kadetki/Kadeci 14-15 lat
KUMITE DRUŻYNOWE Juniorki/Juniorzy 16-17 lat
KUMITE DRUŻYNOWE  U21 18-20 lat 
KUMITE DRUŻYNOWE Seniorki/Seniorzy 18 lat i więcej

Lista konkurencji
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● 1 miejsce – Puchar, Medal, Dyplom
● 2 miejsce – Medal, Dyplom
● 3 miejsca – Medal, Dyplom
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Nagrody
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● Ekspozycja, a także sprzedaż materiałów reklamowych tylko za zgodą 
Organizatora.

● Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z 
Organizatorem.

● Protest składamy pisemnie do Sędziego Głównego zawodów po 
wpłaceniu wadium 300zł.

● Za rzeczy pozostawione w szatniach lub zgubione Organizator nie 
odpowiada.

● Kierownicy ekip ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone 
szkody przez swoich zawodników.

● W trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki 
dres klubowy lub karategi

● Kontakt z organizatorem: Andrzej Kostun tel.600 28 18 29; adres e-mail 
andrzejkostun@wp.pl
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
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20.05.2016 (piątek)
Hotel Falko ul. B. Chrobrego 1, 84-230 Rumia
● godz. 16.30-20.00 – weryfikacja dokumentów, opłaty i ważenie
● godz. ok. 21.00 – losowanie (tylko oficjalni przedstawiciele klubów)

21.05.2016 (sobota)
Hala sportowa MOSIR RUMIA ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia
● godz. 8.15-8.45 – ważenie – tylko zawodnicy, którzy zgłoszą ten fakt 

               do 19.05.2016r.
● godz. 8.30 – odprawa sędziowska
● godz. 8.45 – odprawa kierowników ekip
● godz. 9.00-16.00 – eliminacje
● godz. 16.00-16.15 – przerwa
● godz. 16.15 – oficjalne otwarcie zawodów
● godz. 16.45-17.15 finały
● godz. 19.00 planowane zakończenie turnieju.

PROGRAM ZAWODÓW:

http://lebork.karatecup.pl/
http://pucharpolski.karatecup.pl/


W hotelu znajduje się restauracja, rozmieszczona w 2 salach 
konsumpcyjnych, serwująca dania kuchni polskiej i europejskiej. 
Ponadto obiekt oferuje najwyższej jakości serwis cateringowy na różnego 
typu okazje. Do dyspozycji Gości: sauna, jacuzzi, bilard, fitness. W hotelu 
znajduje się Centrum Wellness & Spa. Wyposażone jest w gabinet masażu, 
gabinet kosmetyczny oraz saunę fińską, infrared (na podczerwień) oraz 
łaźnię rzymską.

NOCLEGI I POKOJE GOŚCINNE
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Specjalne ceny przy rezerwacji na hasło 
-KARATE- :

Pokój 2 lub 3 osobowy 80zł/osoba
Pokój 1 osobowy 120 zł

Do dyspozycji gości 45 miejsc 
noclegowych w pokojach 
jedno i dwuosobowych oraz w 
pokojach typu studio. 
Wszystkie pokoje wyposażone 
są: klimatyzację, łazienkę z 
wanną lub prysznicem, biurko 
do pracy, tv sat, radio, telefon, 
Internet, prywatny sejf, 
suszarkę do włosów, mini 
barek.

HOTEL FALKO

Hotel Falko ul. B.Chrobrego 1  Rumia /k Gdyni  
Telefon 058 671-04-54  Faks +48 58 771 48 79

http://www.hotelfalko.pl/
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Hotel znajduje się 2 minuty jazdy 
od stacji kolejowej w Rumi i 
zaledwie 3 km od centrum 

Gdyni. Pokoje z bezpłatnym 
bezprzewodowym dostępem do 

Internetu i  telewizorem z 
dostępem do kanałów 

satelitarnych. 

Hotel Adria ul. Piaskowa 13 tel. +(48) 58 671 54 24  http://www.hotel-adria.pl/

NOCLEGI I POKOJE GOŚCINNE
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Noclegi ze śniadaniem; Przyjazna 
atmosfera; 37 pokoi 1 i 2-osob.; 15 pokoi 3 
i 4-osob.; Pokoje 1-osob. od 100 złotych za 
dobę ze śniadaniem.
Siłownia, Klub bilardowy z profesjonalnymi 
stołami do pool’a oraz snooker’a; Sala 
koncertowa ze sceną i nagłośnieniem, 3 
sale konferencyjno-balowe.

HOTEL ADRIA

BIAŁY DWOREK

Nieodpłatne śniadanie  codziennie 
rano w hotelowej restauracji- kuchnia 
polska i włoska.  Do dyspozycji Gości 
jest także bezpłatny parking.

Hotel “Biały Dworek” ul. Sobieskiego 16 tel. +(48) 58 671 08 95
http://www.bialy-dworek.pl/hotel.php?lang=pl
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Specjalne ceny przy rezerwacji 
na hasło -KARATE- :

Pokoje - 60zł/osoba

http://www.hotel-adria.pl/
http://lebork.karatecup.pl/
http://www.bialy-dworek.pl/hotel.php?lang=pl
http://pucharpolski.karatecup.pl/
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Bilardy, Basen ze zjeżdżalniami 
wodnymi, Łaźnie parowe, sauny, Ogród 
hotelowy z placem zabaw i patio, Dwa 
słoneczne tarasy z leżakami, Parking 
monitorowany.

POKOJE GOŚCINNE Oliwia & Laura
Pokoje gościnne 1-2-3-4-5-6 osobowe 
z kuchnią, TV LCD 40 – 47 calowe z 52 

kanałami telewizji satelitarnej i 
technologii WI-FI, internetem.

Każde piętro z osobnym wejściem z 
łazienką i kuchnią.

110 pokoi dwuosobowych, 
3 apartamenty, 2 

restauracje, Lobby Bar, 
Kawiarnię, Night Club,  
Ogólnodostępny aneks 
kuchenny, prasowalnia, 

Sala do Squasha, bowling,

HOTEL SPA FALTOM

Tanie Spanie od 35 zł, Pokój dla 1 osoby 
= 60-70 zł osobo/doba; Pokój dla 2 osób 
(z dwoma łóżkami pojedynczymi) = 40-
60 zł osobo/doba; Pokój dla 3, 4, 5, 6 
osób = 40-50 zł osobo/doba.

Hotel Faltom (****) ul. Grunwaldzka 7, 84-230 Rumia 
Tel. (+48) 58 78 58 100, +(48) 58 78 58 262     http://www.hotel-faltom.com.pl/

Pokoje “Oliwia i Laura” ul. Hetmańska 39 tel. +(48) 58 671 40 10
http://www.pokojegoscinne-oliwialaura.pl/
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Kata indywidualne

McDonald’s 
Grunwaldzka 2A, Rumia  502 854 726  · mcdonalds.pl

Restauracja Jaga
Generała Henryka Dąbrowskiego 42, 84-230 Rumia 
58 781 33 33  · http://www.restauracja-jaga.pl/

Restauracja Gastrofaza
Gdańska 9, 84-230 Rumia 
730 994 994  · http://www.restauracjagastrofazarumia.pl/
Bar Mleczny „PREMIUM”
Morska 32, 84-230 Rumia 
512 057 812 · http://www.barmlecznyrumia.pl/

Restauracja Japońska Magia Sushi
Żwirki i Wigury 18, 84-230 Rumia 
58 765 17 27 https://pl-pl.facebook.com/MagiaSushi

Hotel „Falko”
Bolesława Chrobrego 1, Rumia 
58 671 04 54  · http://www.hotelfalko.pl/

Pizzeria Napoli
Starowiejska 2, 84-230 Rumia 
58 671 56 15  http://www. pizzeriarumia.pl/

Felicita
Jana III Sobieskiego 14, 84-230 Rumia 
604 533 599  · galeriarumia.eu
Sphinx. Restauracja
Grunwaldzka 108, Rumia 
58 771 28 88  · sphinx.pl

Taxi Pizza
Sabata 2c, 84-232 Rumia 
500 599 700  · pizzataxi.pl

Dania Wegetariańskie – Zielony Bar
Świętojańska 51, Rumia 
889 669 022 

RESTAURACJE I BARY
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 W trakcie imprezy będzie otwarty bufet.
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