
ZAPROSZENIE  
 

VIII SWARZĘDZKIE MISTRZOSTWA KARATE  
O PUCHAR BURMISTRZA  

MIASTA I  GMINY SWARZĘDZ  
III Turniej Młodych Talentów Piątka Cup  

o puchar Dyrektor Sp. Nr 5 w Swarzędzu - Danuty Czosnowskiej 
SWARZĘDZ 14.12.2013 

 

                     
 
 

 Organizator:     Swarzędzki Klub Karate – do „Fighter”  
      przy współpracy  

    Wielkopolskiego Związku Karate WKF 

    Swarzędzkie centrum sportu 

Patronat:   Polski Związek Karate 
Honorowy patronat: 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz  
impreza zrealizowana z dotacji Miasta Swarzędza 

 
 
 

Cel zawodów:  
   Popularyzacja karate wśród dzieci i młodzieży, 

  Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych 
 konkurencjach, 
  Propagowanie zdrowego stylu życia na sportowo. 

Termin: 
 14.12.2013 rok (sobota). 

                  Eliminacje godz. 10.00 

        Uroczyste otwarcie godz. 11.00. 
 

Miejsce:  
 Hala Sportowa Unii, ul. Św. Marcin 1  
 62 - 020 Swarzędz   
Zgłoszenia:  do dnia 11.12.2013r. 

Mailowo : mariusz.siebert@gmail.com 

Fax : (61) 8 226 67 51 

Telefon kontaktowy : 608 331 944 lub 695 444 416  

mailto:mariusz.siebert@gmail.com


Listownie na adres:  
   Swarzędzki Klub Karate – do „Fighter” 
   os. Cegielskiego 18  
   62 – 020 Swarzędz 
   
Opłata Startowa: 

 konkurencje indywidualne 25,00 zł, 
 konkurencje drużynowe     50,00 zł, 
 Opłaty startowe będą przyjmowane w biurze zawodów na Hali 

sportowej w dniu zawodów od kierowników ekip. 
Program Zawodów: 
 godz. 8.00 – 9.30 -  przyjmowanie wpłat, sprawdzanie dokumentów 

  w biurze zawodów, 
godz. 9.15 - odprawa sędziowska, 
godz. 9.45 - odprawa kierowników ekip, 
godz. 10.00 – eliminacje kata i kumite 
godz. 11.00 – Uroczyste otwarcie 
godz. 17.00 – planowane zakończenie. 

 

Warunki Udziału: 
  W mistrzostwach mogą brać udział kluby polskie i zagraniczne. 
 

 Osoby startujące w kata minimum 9 kyu (9.1 kyu), w kumite 7 
kyu 
(7.3 kyu), 

 Losowanie odbędzie się w dniu 13-12-2013 rok (piątek), 
 Zawodnicy powinni posiadać: 

- udokumentowany stopień karate (dyplom, budo-pas), 
- dowód tożsamości ze zdjęciem, 
- zezwolenie od rodziców na uczestnictwo w zawodach, 
-zaświadczenie lekarskie dopuszczające do startów w 
zawodach, 
ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 

 Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie przez 
zgłaszającego opłaty startowej, gotówką przed rozpoczęciem 
zawodów. 

 Zawodnicy mogą brać udział w kilku konkurencjach. 
 Dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego do dnia 11.12.2013r.do godziny 21.00 
 
 



Sposób Przeprowadzenia Zawodów:  
 

 Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych 
przepisów WKF oraz niniejszego regulaminu. 

 Każdy klub może zgłosić dowolną ilość zawodników i 
zawodniczek oraz dowolną ilość drużyn. 

Konkurencje: 
W konkurencji kumite prosimy podać dokładną wagę zawodnika. 
 
 

Wszystkie konkurencje kata i kumite zostaną rozegrane wg obowiązujących przepisów 
WKF z podanymi niżej zmianami. 

 

KATA:- WKF z poniższymi zmianami 
 
 
 

Indywidualnie Drużynowo 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Nr Rocznik Nr Rocznik Nr Rocznik Nr Rocznik 
1 7 lat i mł. 7 7 lat i mł. 13 Do 11 lat 15 Do 11 lat 
2 8 - 9 lat 8 8 - 9 lat 14 12 - 15 lat 16 12 - 15 lat 
3 10 - 11 lat 9 10 - 11 lat     
4 12 - 13 lat 10 12 - 13 lat     
5 14-15 lat 11 14-15 lat     

  6 16-17 lat 12 16-17 lat     
 
 
 

 W konkurencji dla początkujących możliwość powtarzania kata. 
 W konkurencjach 8 lat i młodsi oraz 9 lat dwa kata na przemian. 
 W konkurencjach 10 - 11 lat dwa kata na przemian w finale inne 

kata. 
 Konkurencje 12 - 13 lat w każdej rundzie inne kata. 
 Konkurencje 14 - 15 lat wg przepisów WKF. 
 konkurencji drużynowej 12 - 15 lat od Heian Nidan i wyższe. 
 Wszystkie konkurencje mają system pucharowy z repasażami. W 

finale kata drużynowego nie ma Bunkai. 
 



 
 
KUMITE 
 
 
Konkurencje:  

 10 - 11 lat - 60 sekund 
 12 - 13 lat - 90 sekund 
 pozostałe - 2 minuty 
 Możliwość sprawdzenia wagi i wieku przed walką 

 
 

Kobiety 

nr rocznik Waga 
19, 20 10 - 11 lat Dwie wagi 
21, 22 12 - 13 lat Dwie wagi 
23, 24 14 - 15 lat Dwie wagi 
25, 26,  16 - 17 lat Dwie wagi 

 

 
 
 

Mężczyźni 

nr rocznik Waga 
27, 28 10 - 11 lat             Dwie wagi 

            29, 30 12 - 13 lat             Dwie wagi 
31, 32,  14 - 15 lat Dwie wagi 
33,34,  16 - 17 lat Dwie wagi 

 
 
 
 
UWAGA! Obowiązkowe ochraniacze na szczęki, napięstniki oraz 
ochraniacze na stopy i golenie (czerwone i niebieskie). Organizator 
nie zapewnia pasów czerwonych i niebieskich. 



 III Turniej Młodych Talentów Piątka Cup  
o puchar Dyrektor Sp. Nr 5 w Swarzędzu - Danuty Czosnowskiej 
 
 

Konkurencje dla początkujących 

Białe pasy –trenujący od września 2013r. : 
Nr Rocznik KICHON: 

- yoi, hidari zenkutsu dahi 

- oi zuki 5 razy do przodu, do tyłu 

- age uke 5 razy do przodu, do tyłu 

- mae gheri 5 razy do przodu, do tyłu (przednią nogą) 

  

Na liczenie sędziego! 

1 2007 i młodsi 
2 2006 
3 2005
4 2004
5 2003
6 2002 i starsi 

Żółte pasy- trenujący od ponad roku, nie znający żadnego kata 
Nr Rocznik KICHON: 

- yoi, hidari zenkutsu dahi. 
- oi zuki 5 razy do przodu, mawathe 
- age uke 5 razy do przodu, mawathe 
- gedan barai 5 razy do przodu, mawathe 
- mae gheri 5 razy do przodu, mawathe 
- mawashi gheri 5 razy do przodu, mawathe 
- mae tobi gheri 5 razy 

 

Na liczenie sędziego! 

1 2006 i młodsi 

2 2005 

3 2004 

4 2002 

 
Nagrody: 

 za zajęcie I miejsca w konkurencji indywidualnej zwycięzcy 
otrzymują puchar, medal i dyplom, za zajęcie II i dwóch III 
miejsc zawodnicy otrzymują medal i dyplom, 

 za zajęcie I miejsca w konkurencji drużynowej zwycięska 
drużyna otrzymuje puchar, medale i dyplomy, za zajęcie II i 
dwóch III miejsc zawodnicy otrzymują medale i dyplomy, 

 Puchar Burmistrza dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w 
klasyfikacji medalowej 

 Puchar Burmistrza dla najlepszego klubu w klasyfikacji 
punktowej. 

 Wszyscy uczestnicy na podium otrzymują nagrody rzeczowe 
 Dyplomy uczestnictwa dla startujących zawodników. 



 

Sędziowie: 
Sędziowie zostaną powołani osobnym pismem w porozumieniu z 
sędzią głównym zawodów Panem Remigiuszem Powroźnikiem. 
Prosimy o zgłoszenie sędziów z różnych klubów. 
 
 

Sprawy Różne: 
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i 

komisji sędziowskiej, 
 Zawodnicy mają obowiązek posiadania obi zgodnie z posiadanym 

stopniem, 
 W przypadku małej ilości zawodników w danej konkurencji 

organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów może 
dokonać połączenia poszczególnych konkurencji, 

 W trakcie zawodów w rejonie plansz będą mogli przebywać 
wyłącznie zawodnicy oraz trenerzy, dla pozostałych są 
przewidziane miejsca na widowni, 

 Złożenie protestu dotyczącej decyzji sędziowskiej po wpłaceniu 
wadium w wys. 200 zł, 

 Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora, 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 
 Za zachowanie swoich zawodników oraz wyrządzone przez nich 

szkody odpowiada kierownik ekipy, 
 W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
  Zgłoszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacją w/w 

regulaminu, 
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w turnieju. 

 
 
 

Ze sportowymi 
pozdrowieniami. 
 
Mariusz Siebert 



Organizatorzy i sponsorzy : 
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