OTWARTY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA
I. Organizator:
„SAIHA” Stowarzyszenie Karate Kyokushinkai - IFK
ul. Lwowska 32F /9
37 – 700 PRZEMYŚL
Regon 651555811
Nip 795-234-09-94
e-mail: saiha_przemysl@op.pl
II. Współorganizator:
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30
37 – 700 PRZEMYŚL
III. Termin i miejsce:
06 marca 2021r. godz. 10:00
Hala Sportowa w Przemyślu,
ul. Mickiewicza 30, 37 – 700 PRZEMYŚL
IV. Zapisy i opłata startowa:
Zapisy:
Rekrutacja zawodników rozpocznie się 15 lutego 2021r i potrwa do 01 marca
2021r (termin nieprzekraczalny).
Zgłaszanie zawodników odbywa się drogą elektroniczną: saiha_przemysl@op.pl
(załącznik nr 1).
Opłata startowa:
Opłata za każdego zawodnika wynosi 80 zł, płatna wyłącznie na konto Klubowe:
SAIHA” Stowarzyszenie Karate Kyokushinkai-IFK nr: 64 1940 1076 3011 4492 0000
0000. W tej kwocie zawiera się obiad dla startującego.
W przypadku braku wpłaty na dzień 01.03.2021r - zawodnicy nie będą weryfikowani.
Niestawienie się zawodnika skutkuje brakiem zwrotu opłaty startowej.

V. Ogólne warunki Uczestnictwo:
W Turnieju mogą brać udział reprezentacje składające się z dowolnej ilości
zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych z jednego Klubu
z wszystkich Organizacji Karate. W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną
wagę oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodnika!!! Organizator nie wprowadza
limitu stopni w kumite.
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
- aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego,
- dokument tożsamości ze zdjęciem, stwierdzający wiek zawodnika (dokładną
datę urodzenia),
- czyste, białe karate-gi,
- komplet obowiązkowych ochraniaczy osobistych,
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju
(załącznik nr 2). Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie
z turnieju.
VI. Konkurencje:
1. Turniej będzie rozegrany w konkurencji KUMITE „light kontakt”
dla dziewcząt i chłopców (włącznie z rocznikiem 2008, oraz osób z 2007
które na dzień zawodów nie ukończyły 13 roku życia).
 Wszyscy zawodnicy powinni posiadać własne dopasowane miękkie
„bawełniane” ochraniacze na goleń i stopę oraz „bawełniane” ochraniacze
na dłoń.
 Wszyscy zawodnicy walczą w kaskach z kratką, które zapewnia Organizator!
 Wszyscy zawodnicy walczą w ochraniaczach tułowia, które zapewnia
Organizator!
 Chłopcy dodatkowo ochraniacz krocza (suspensorium).
 Na strefę jodan dopuszczalne będą tylko techniki Mawashi-geri, Uchi-mawashi
-geri i Kake-geri.
 Kopnięcia na jodan powinny być wykonane jako wyłącznie dotknięcie nogą
kasku!
 Techniki nożne na strefę gedan są niedozwolone!
 Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie
1,0 min. w komplecie ochraniaczy
WAŻNE: technika MAWASHI GERI musi być odpowiednio wykonana
(z koniecznością powrotu stopy do pośladka) – bez przenoszenia nogi przez
centralną oś ciała. Kopnięcia z niekontrolowaną siłą na strefę jodan będą karane!
- „dzieci starsze”, roczniki 2008 – 2009, oraz osób z 2007 które na dzień
zawodów nie ukończyły 13 roku życia.
Czas walki 1,5 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia – 1,5 min. dogrywki)
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -40 kg, -45 kg,-55 kg, + 55 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -40, -50, +50 kg
- „dzieci młodsze”, roczniki 2010 – 2011, oraz osób z 2009 które na dzień

zawodów nie ukończyły 11 roku życia.
Czas walki 1,5 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 1,5 min. dogrywki)
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -35, -40, do 50 kg,pow.50 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -35, -40, +40 kg
- „dzieci młodsze”, roczniki 2012 – 2013, oraz osób z 2000 które na dzień
zawodów nie ukończyły 9 roku życia.
Czas walki 1 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 1 min. dogrywki)
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -30, -35, +35 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -30, -35, +35 kg
- „dzieci młodsze”, rocznik 2014 i młodsi, oraz osób z 2013 które na dzień
zawodów nie ukończyły 7 roku życia
Czas walki 1 min (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 1 minuta dogrywki)
Kumite chłopców kategoriach wagowych: -25, -30, +30 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -25, -30, +30 kg
2. Turniej będzie rozegrany w konkurencji KUMITE „semi kontakt” dziewcząt
i chłopców 14-18 lat (od rocznika 2007 do osób z 2005 które na dzień
zawodów nie ukończyły 18 roku życia).




















Wszyscy zawodnicy powinni posiadać własne dopasowane miękkie
„bawełniane” ochraniacze na goleń i stopę oraz „bawełniane” ochraniacze
na dłoń.
Zawodnicy “młodzik” walczą w kaskach z kratkami, które zapewnia
Organizator!
Zawodnicy kategorii “młodzik” walczą w ochraniaczach tułowia, które
zapewnia Organizator!
Chłopcy dodatkowo ochraniacz krocza (suspensorium).
Zawodnicy kategorii “kadet” walczą bez ochraniaczy tułowia,
Zawodnicy kategorii “kadet” walczą w kaskach z kratkami, które zapewnia
Organizator! /lub bez kratek, gdy posiadają ochraniacz na zęby we własnym
zakresie/.
Dziewczęta obowiązkowo ochraniacze piersi (miseczki).
Chłopcy obowiązkowo ochraniacz krocza (suspensorium).
Na strefę jodan dopuszczalne będą tylko techniki: Mawashi-geri, Uchi
-mawashi-geri i Kake geri.
Kopnięcia na jodan powinny być wykonane z kontrolowaną siłą!
Przenoszenie stopy poza oś ciała oraz kopnięcia z niekontrolowaną siłą
na strefę jodan będą karane!
Techniki nożne na strefę gedan są dozwolone.
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowy czasie
1,0 min. w komplecie ochraniaczy.

- „młodzik” , roczniki 2006 – 2007, oraz osób z 2005, które na dzień
zawodów nie ukończyły 15 roku życia
Czas walki 2 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 2 min. dogrywki)
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -50, -55, -60, +60 kg

Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -55, -60, +60 kg
- „kadet”, roczniki 2004 - 2005 oraz osoby z rocznika 2003, które
nie ukończyły 18 lat
Czas walki 2 min. (w przypadku braku rozstrzygnięcia - 2 min. dogrywki)
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -60, -70, -80 kg, pow. 80 kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -55, -60, +60 kg
2. Techniki zabronione we wszystkich kategoriach:
 techniki ręczne (jakąkolwiek powierzchnią) na strefę jodan,
 techniki wykonywane na krocze, kolana, kręgosłup,
 uderzenia głową,
 wszystkie techniki nożne frontalne na jodan
 chwytanie, przepychanie, popychanie, rzucanie.
3. Informacje dodatkowe:
 zawodnik, który w czasie walki zdobył pełny punkt (Ippon) lub dwukrotnie zdobył
pół punktu (waza-ari), wygrywa walkę przed upływem regulaminowego czasu,
 waza-ari zawodnik zdobywa za technikę dozwoloną, która spowodowała
widoczne wrażenie na przeciwniku i jego chwilową niezdolność do walki
nie dłuższą niż 3 sekundy,
 czyste trafienia na strefę chudan, jodan (głowę przeciwnika) - dwa czyste
trafienia (ippon) skutkują wygraną
 ippon zawodnik zdobywa za technikę dozwoloną, która spowodowała widoczne
wrażenie na przeciwniku i jego niezdolność do walki dłuższą niż 3 sekundy,
 w przypadku braku punktów waza- ari lub ippon lub równowagi punktowej
zwycięzcę pojedynku wskazują sędziowie na podstawie ogólnego obrazu walki,
 w szczególnych przypadkach Sędzia Główny zawodów może zarządzić
dodatkową dogrywkę lub ponowne głosowanie werdyktu przez skład
sędziowski,
 niekulturalne i obraźliwie zachowanie zawodnika, (ale także jego sekundantów,
trenerów oraz osób towarzyszących), w stosunku do jakichkolwiek osób
obecnych na sali podczas zawodów, może skutkować tzw. przyznaniem
zawodnikowi punktów karnych lub pełną dyskwalifikacją czyli całkowitym
wykreśleniem z listy uczestników turnieju.
4. Zachowania zabronione:
 unikanie walki, ucieczka z pola walki, stosowanie niedozwolonych technik,
niesportowe zachowanie – dyskusja z sędzią, niestosowne słownictwo i gesty.
VII. Kategorie wagowe i wiekowe oraz czas walki:
1. Kumite „semi kontakt”, nie ukończone 18 lat
 Turniej rozegrany odbędzie się indywidualnie systemem pucharowym.
 W kategoriach, w których zgłoszonych zostanie dwóch zawodników odbędzie
się „Super Fight” (2 + 2 min).

 Kategorie, w których zgłoszonych zostanie trzech zawodników odbędą walki
w formule „każdy z każdym”.
2. Przebieg i czas walki:
 Dla dwóch zawodników: Super Fight
2 min I runda podstawowa
(w przypadku IPPON walka kończy się przed czasem i druga runda nie odbywa
się) -> werdykt -> 2 min II runda podstawowa -> werdykt -> WYNIK (decyduje
przewaga zwycięstw w dwóch rundach, następnie decyduje przewaga sumy
chorągiewek w obydwu rundach, następnie decyduje różnica wagi większa
niż 3 kg) -> dogrywka 2 min po której musi zapaść werdykt.
 Dla trzech zawodników odbędzie się każdy z każdym.
 Przy wygranej każdy z każdym decyduje przewaga sumy chorągiewek.
 Dla trzech zawodników: czas walki zgodnie z kategorią wiekową, WYNIK
w razie wygrania każdy z każdym decyduje przewaga sumy chorągiewek
w obydwóch walkach, następnie decyduje różnica wagi większa niż 3 kg)
-> dogrywka 2 min po której musi zapaść werdykt.
3. Kategorie Kumite
O przydziale do kategorii wiekowej decyduje dokładna data urodzenia.
Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi.
4. Strój zawodników:
 Karate-gi, ochraniacz golenia-stopy bawełniane, rękawice (piąstkówki)
bawełniane, suspensoria u chłopców, ochraniacze piersi u dziewcząt
we własnym zakresie.
 Kaski z kratkami i ochraniacze tułowia (hogo) zapewnia organizator,
dopuszcza się własne po zatwierdzeniu przez sędziów.
 W kategorii „kadet” ochraniacz zębów (tzw. "szczęka") we własnym zakresie
jeżeli zawodnik walczy w kasku bez kratki,
VIII. Inne zasady udziału:
 Sędzią Głównym będzie Shihan Andrzej ORŁOWSKI 5 DAN.
 Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów.
 Każdy klub ma obowiązek desygnować minimum jednego sędziego.
 Zawodnicy zajmujący miejsca od 1-3 otrzymają puchary, medale i dyplomy.
 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz
Organizator
 W przypadku niedostatecznej liczby zawodników w poszczególnych
kategoriach kategorie mogą zostać połączone. Organizator zastrzega sobie
również prawo do modyfikacji kategorii wagowych. W związku z tym
na zgłoszeniach bardzo prosimy o podanie dokładnej wagi zawodnika,
a nie tylko kategorii.
 Każdy sędzia otrzyma obiad. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych
obiadów w cenie 15 zł, płatne tylko gotówką w dniu zawodów.
Na dodatkowe obiady nie wystawiamy rachunku.

 Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu

zawodów.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione.
 Każdy Klub ubezpiecza swoich zawodników NNW.
PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW:
08:00-09:00 – Weryfikacja zawodników
09:00-09:30 – Narada sędziowska
10:00-10:30 – Uroczyste otwarcie zawodów
10:30-16:30 – Rozpoczęcie rywalizacji
16:45-18:00 – Dekoracje zawodników.
18:00

– Przewidywane zakończenie turnieju.

ORGANIZATOR ŻYCZY SUKCESÓW SPORTOWYCH
I MIŁEGO POBYTU W PRZEMYŚLU!
OSU!

