
                                   KLUB SPORTÓW AZJATYCKICH ATEMI 

                               GMINA BIELSKO – BIAŁA 

POLSKI ZWIĄZEK KARATE 

 

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W VII MIĘDZYNARODOWYM GRAND PRIX 

BIELSKA – BIAŁEJ 

W KARATE WKF 

 

DATA ZAWODÓW:           12.10.2013r. (sobota) 

MIEJSCE ZAWODÓW:      Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Szyndzielnią”  

                                             ul. Karbowa 26, Bielsko – Biała  
 

 

 

 

 

  

PRZEPISY:  Zawody zostaną przeprowadzone według najnowszych przepisów WKF dla 

konkurencji kadetów, juniorów i seniorów oraz przepisów PZK wzorowanych na 

przepisach WKF dla dzieci i młodzików z repasażami i dwoma 3. miejscami.  

Zawodnik może startować w dwóch kategoriach wiekowych ! O kategorii wiekowej 

decyduje dzienna data urodzenia.  

KONKURENCJE:  

KATA INDYWIDUALNE KATA DRUŻYNOWE 

 kata indywidualne chłopców / dziewcząt 7 lat         
i młodsi, 

 kata indywidualne chłopców / dziewcząt 8 lat, 

 kata indywidualne chłopców / dziewcząt 9 lat, 

 kata indywidualne chłopców / dziewcząt 10 lat, 

 kata indywidualne chłopców / dziewcząt 11 lat, 

 kata indywidualne młodzików / młodziczek 12-13 
lat, 

 kata indywidualne kadetów / kadetek 14 – 15 lat, 

 kata indywidualne juniorów / juniorek 16 – 17 lat, 

 kata indywidualne seniorów / seniorek +18 lat, 

 kata drużynowe chłopców / dziewcząt do 8 lat, 
 

 kata drużynowe chłopców / dziewcząt 9 – 11 lat, 
 

 kata drużynowe młodzików / młodziczek 12 – 13 
lat, 

 

 kata drużynowe kadetów – juniorów / kadetek – 
juniorek 14 – 17 lat, 

 

 kata drużynowe seniorów +18 lat 

 



KUMITE INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW / 

MĘŻCZYZN 

KUMITE DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW / 

MĘŻCZYZN 

  Kumite indywidualne chłopców do 9 lat, kat. 
wag.: -30 kg, -40 kg, +40kg, 

 Kumite indywidualne chłopców 10-11 lat, kat. 
wag.: -34kg, -40kg, +40kg, 

 Kumite indywidualne chłopców 10-11 lat, kat. 
wag.: -34kg, -40kg, +40kg, 

 Kumite indywidualne młodzików 12-13 lat, kat. 
wag.: - 35 kg, -40 kg, -45kg, -50 kg, +50 kg, 

 Kumite indywidualne kadetów 14-15 lat, kat. wag.: 
– 52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg, 

 Kumite indywidualne juniorów 16-17 lat, kat. 
wag.: -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg, open 

 Kumite indywidualne seniorów +18 lat, kat. wag.: -
60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, open 

 

 Kumite drużynowe chłopców 10-11 lat, 

 Kumite drużynowe młodzików 12-13 lat, 

 Kumite drużynowe kadetów 14-15 lat, 

 Kumite drużynowe juniorów 16-17 lat, 

 Kumite drużynowe seniorów +18 lat, 

 

 

KUMITE INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT / 

KOBIET 

KUMITE DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT / 

KOBIET 

 Kumite indywidualne dziewcząt do 9 lat, kat. wag.: 
-30 kg, +30 kg, 

 Kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat, kat. 
wag.: -34kg, -40kg, +40kg, 

 Kumite indywidualne młodziczek 12-13 lat, kat. 
wag.: - 40 kg, -50 kg, +50 kg, 

 Kumite indywidualne kadetek 14-15 lat, kat. wag.: 
- 47 kg, -54 kg, +54 kg, 

 Kumite indywidualne juniorek 16-17 lat, kat. wag.: 
-48kg, -53kg, -59kg,+59kg, open, 

 Kumite indywidualne seniorek +18 lat, kat. wag.: -
50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg, open, 

 

 Kumite drużynowe dziewcząt 10-11 lat, 

 Kumite drużynowe młodziczek 12-13 lat, 

 Kumite drużynowe kadetek 14-15 lat, 

 Kumite drużynowe juniorek 16-17 lat, 

 Kumite drużynowe seniorek +18 lat, 

 

KATA:  

 w konkurencji kata indywidualne dzieci 7 i 8 lat można powtarzać kata, 

 w konkurencji kata indywidualne dzieci 9, 10, 11 lat minimum dwa kata wykonane                    

na przemian, 

 w konkurencji kata indywidualne młodzików 12-13 lat w każdej rundzie inne kata (dozwolone 

Heian I – V, Pinian ) 

 w  konkurencji kata indywidualne kadet – senior przepisy WKF, 

 w konkurencji kata drużynowe dzieci do 11 lat, można powtarzać kata, 

 w konkurencji kata drużynowe młodzik – senior w każdej rundzie inne kata bez bunkai              

w finale, 

 



KUMITE: 

 w konkurencji kumite indywidualne do 9 lat, czas walki wynosi 60 sekund, 

 w konkurencji kumite indywidualne 10 – 11 lat oraz 12 – 13 lat czas walki wynosi 90 sekund, 

 w konkurencji kumite indywidualne kadet – senior przepisy WKF, 

  drużyna kumite może być uzupełniona zawodnikiem z młodszej kategorii wiekowej, 

 zawodnicy startujący w konkurencjach kumite oprócz ochraniacza szczęki, napięstników, 

ochraniacza stopy i goleni,  muszą posiadać inne ochraniacze: 

- w konkurencji kumite kadetów zawodnicy muszą posiadać maskę ochronną na twarz oraz 

ochraniacz korpusu, 

- w konkurencji kumite młodzików, juniorów i seniorów ochraniacze korpusu są obowiązkowe,  

 

OPŁATY: 

 45 zł konkurencja indywidualna (65 zł dopisanie zawodnika w dniu zawodów) i 90 zł 

konkurencja drużynowa (110 zł dopisanie drużyny w dniu zawodów), 

 Wykreślenie zawodnika w dniu zawodów wiąże się z uiszczeniem pełnej opłaty startowej         

za wykreślonego zawodnika, 

 Za każdą inną zmianę w zgłoszeniu w dniu zawodów będzie pobierana opłata w wysokości      

20 zł, 

 Ostateczny termin dokonania bezpłatnych zmian w zgłoszeniu upływa z dniem 11.10.2013r. 

do godz.18:00 (przed losowaniem), 

 Losowanie odbędzie się około godz. 19:00. Wyniki losowania poszczególnych konkurencji będą 

dostępne na stronie Sportdaty.  

Wprowadzone opłaty dotyczące zmian w zgłoszeniach wynikają z kosztów prowizji i obsługi 

programu Sportdata oraz pozwalają na wgląd rozlosowanych konkurencji oraz sprawne 

przeprowadzenie zawodów.  

 

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 od NNW. 

Dokumenty te powinny być przygotowane do ewentualnej kontroli podczas zawodów.  

 

 

 



 

NAGRODY: 

100 € - ZA ZAJĘCIE 1. MIEJSCA W KATEGORIACH: 

- KATA INDYWIDUALNE JUNIORÓW / JUNIOREK 

- KATA INDYWIDUALNE SENIORÓW / SENIOREK 

- KUMITE INDYWIDUALNE OPEN JUNIORÓW / JUNIOREK 

- KUMITE INDYWIDUALNE OPEN SENIORÓW / SENIOREK 

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. 

 

ZGŁOSZENIA TYLKO ON-LINE 

 

Szczegółowa rozpiska konkurencji znajduje się na stronie Sportdata: 

https://www.sportdata.org/karate/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=844#a_eventhead 

 

 

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.  

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=844#a_eventhead
https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=844#a_eventhead


   

PLAN ZAWODÓW:  12.10.2013r. (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 

 

REKOMENDOWANE ZAKWATEROWANIE: 

 HOTEL QUBUS (7km od hali sportowej ) ul. Mostowa 2 43-300 Bielsko-Biała, Poland Tel.:      

(+48 33) 470 2 100, Fax.: (+48 33) 470 2 200 E-mail: bielskobiala@qubushotel.com, 

http://www.qubushotel.com/pl/hotele/bielsko-biala/3/ , 

 HOTEL DĘBOWIEC ** (100 m od hali sportowej) ul. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, 

Tel.: +48 33 8138201-202 , Fax. +48 33 8138204 E-mail: recepcja@hoteldebowiec.pl, 

www.hoteldebowiec.pl, 

 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BESKIDY PARK (dawny Hotel Transportowiec, 400 m od hali 

sportowej) ul. Armii Krajowej 316, 43-309 Bielsko-Biała, Tel. + 48 33 814 62 24, Fax.:                        

+ 48 33 816 47 52 E-mail: recepcja@beskidypark.pl  , www.beskidypark.pl  

DO ZOBACZENIA W BIELSKU – BIAŁEJ !! 
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