
5th International Integration Cup Kyokushin Karate 
In Memory of Sosai Mas Oyama

Organizator: Tomaszowski Klub Kyokushin Karate – www.karatetomaszow.pl

Patronat:
• Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
• Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim
• ReWizje Tomaszowskie
• etomaszow24.pl

Termin i miejsce:
 28-04-2018 (sobota)
 hala sportowa Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie 

Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 24-04-2018 (wtorek) na:
 adres e-mail: tkkkyokushin@o2.pl
 tel.: +48 514 132 891 – Jerzy Wójcik

www.karatetomaszow.pl

Program zawodów:
 800-1000 – weryfikacja zawodników na sali sportowej, narada sędziów

1000-1200 – konkurencja kata
1200-1430 – walki eliminacyjne
1430-1500 – oficjalne otwarcie zawodów
1500-1700 – walki półfinałowe i finałowe
1700-1800 – dekoracja zawodników, zakończenie zawodów

Zawody będą rozgrywane w następujących konkurencjach  :

 Dzieci – rocznik 2013 i młodsi: chłopcy i dziewczęta (podział), kumite open + kata 
dowolne

 Dzieci – rocznik 2012 i 2011: chłopcy i dziewczęta (podział), kumite open + kata 
dowolne

 Dzieci – rocznik 2010 i 2009: chłopcy i dziewczęta (podział), kumite (-30kg, -35kg, 
+35kg) + kata dowolne

 Dzieci – rocznik 2008 i 2007: chłopcy i dziewczęta (podział), kumite (-35kg, -40kg, 
+40kg) + kata dowolne

 Młodziczki (dziewczęta) – rocznik 2006 i 2005: kumite (-40 kg, -45kg, +45kg) + kata
dowolne

 Młodzicy (chłopcy) – rocznik 2006 i 2005: kumite (-40kg, -45kg, -55kg, +55kg) + 
kata dowolne

We wszystkich wyżej wymienionych kategoriach kata obowiązuje jedna tura.

http://www.karatetomaszow.pl/
http://www.karatetomaszow.pl/
mailto:tkkkyokushin@o2.pl


 Juniorki młodsze (dziewczęta) – rocznik 2004 i 2003: kumite semi contact (-50kg, 
-55kg, +55kg) + kata wg tabeli

 Juniorzy młodsi (chłopcy) – rocznik 2004 i 2003: kumite semi contact (-55kg, -60kg, 
+60 kg) + kata wg tabeli

KATEGORIA I TURA
(obowiązkowa, zawodnik

wykonuje kata podane przez
sędziego)

II TURA
(zawodnik wykonuje kata

wybrane przez siebie)

Juniorki młodsze

Juniorzy młodsi

Taikyoku sono san
Sokugi sono ni
Pinan sono ichi

Pinan sono ni
Pinan sono san
Pinan sono yon
Kihon sono ni

Sokugi sono san
Tsuki no kata

 Juniorki (dziewczęta) – rocznik 2002-2001: kumite semi contact (-50kg, -55kg, 
+55kg) + kata wg tabeli

 Juniorzy (chłopcy) – rocznik 2002-2001: kumite semi contact (-55kg, -60kg, -65kg, 
-70kg, +70kg) + kata wg tabeli

KATEGORIA I TURA
(obowiązkowa, zawodnik wykonuje

kata podane przez sędziego)

II TURA
(zawodnik wykonuje kata

wybrane przez siebie)
Juniorki

Juniorzy

Pinan sono ni
Pinan sono san

Pinan sono yon

Gekisai dai
Pinan sono go
Tsuki no kata

Saiha
Yantsu

Geksai sho

Proszę o podanie kyu i wagi (z dokładnością do 1 kg) zawodnika !

Przepisy kata
Kata rozgrywane będą w dwóch turach:

 I tura – zawodnik wykonuje kata podane w tabeli dla tej tury
 II tura – zawodnik wykonuje kata wybrane przez siebie (spośród podanych w tabeli 

dla tej tury)
Klasyfikacja końcowa ustalona będzie na podstawie wyników z II tury. W przypadku remisu 
będą brane pod uwagę punkty z I tury.



WARUNKI UCZESTNICTWA

Turniej będzie rozegrany we wszystkich kategoriach wiekowych wg światowych przepisów 
IKO z wykluczeniem jodan-geri, które muszą być wykonywane z kontrolowaną siłą. Nie 
będzie dyskwalifikacji za zbyt mocne techniki przepisowe na strefę chudan i gedan.

Aby móc wziąć udział w turnieju zawodnik musi posiadać:
• aktualną kartę zdrowia sportowca
• zgodę rodziców lub opiekunów obowiązko  wo (brak zgody wyklucza z uczestnictwa)
• ubezpieczenie NNW
• opłatę startową w wysokości 40 zł (w tym obiad; opłata startowa obowiązuje 

zawodników znajdujących się poza Okręgowym Związkiem Karate w Lublinie).

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w 
komplecie ochraniaczy.

Organizator nie zapewnia obowiązkowych ochraniaczy osobistych:
 ochraniacze goleń-stopa (białe)
 piąstkówki (białe)
 ochraniacze na kolana
 ochraniacz klatki piersiowej – dziewczęta
 ochraniacz krocza (założony pod karate-gi) – chłopcy
 Ochraniacz tułowia i kask zapewnia organizator.

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci:
1,5 minuty runda podstawowa – 1 minuta dogrywka – waga 3kg – 1 minuta dogrywka
Przebieg i czas walki w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i juniorów:
2 minuty runda podstawowa – 2 minuty dogrywka – waga 3kg – 2 minuty dogrywka

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 Sędzią Głównym turnieju będzie shihan Krzysztof Policha (5 Dan)
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator
 Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów
 Każdy kierownik ośrodka/instruktor zobowiązany jest do sędziowania zawodów
 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie w sprawach  

organizacyjnych
 W przypadku braku minimum 4 zawodników w danej kategorii decyzją Sędziego 

Głównego i Organizatora może nastąpić połączenie lub odwołanie tej kategorii

Osu !!

ORGANIZATOR:
TOMASZOWSKI  KLUB  KYOKUSHIN  KARATE

SENSEI  JERZY  WÓJCIK


