
STOWARZYSZENIE SPORTOWE KARATE 
„YOKOZUNA” w Nowym  Targu 

zaprasza do udziału w 

XVII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Karate Kyokushin 
pod patronatem Burmistrza Miasta 

Nowy Targ 2 czerwiec 2019 
 

I. Organizator: 

Stowarzyszenie Sportowe Karate „YOKOZUNA” 

34-400 Nowy Targ, ul. Parkowa 14 

informacja: tel. 500005435 –Ewa Pawlikowska  

          e-mail: ewayokozuna@gmail.com 

 

II. Termin i Miejsce: 
 
02.06.2018 r. (niedziela) -  hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4 na Niwie w Nowym Targu 
(dojazd od „Zakopianki”) 
 
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.30 
 
III. Każdy Ośrodek startujący w turnieju zobowiązany jest do zgłoszenia co najmniej   1 sędziego, a 
w przypadku większej liczby zawodników 2 sędziów. 
 
IV. Turniej sędziowany będzie wg przepisów i regulaminu PZK:  
 
V. Konkurencje i Kategorie 
 
KATA 
 
Konkurencja kata zostanie rozegrana systemem pucharowym - na chorągiewki - z uwzględnieniem 
walki o 3 miejsce 
 
Kategorie wiekowe z podziałem : 
 

1. Chłopcy do rocznika 2012,  
2. Dziewczęta do rocznika 2012  
3. Chłopcy roczniki 2011-2010 
4. Dziewczęta roczniki 2011-2010 
5. Kadeci roczniki 2009-2008 
6. Kadetki roczniki 2009-2008 
7. Młodzicy roczniki 2007-2006 
8. Młodziczki roczniki 2007-2006 
9. Juniorzy młodsi roczniki 2005-2004 



10. Juniorki młodsze roczniki 2005-2004 
11. Juniorzy od rocznika 2003 oraz seniorzy 
12. Juniorki roczniki od rocznika 2003-oraz seniorzy 

Kata dowolne – w każdej rundzie inne. Wyjątek do rocznika 2010 – dzieci mogą robić to samo kata 
 
KUMITE  bezkontaktowe  
 
Konkurencja kumite bezkontaktowe zostanie rozegrana systemem pucharowym w następujących 
kategoriach: 
 

1. Chłopcy do rocznika 2012  - kategoria open – kumite bezkontaktowe  
2. Dziewczęta do rocznika 2012  - kategoria open – kumite bezkontaktowe 
3. Chłopcy roczniki 2011 , 2010 - 2008 (do 10,3 kyu) - kategoria open – kumite 

bezkontaktowe 
4. Dziewczęta roczniki 2011 , 2010 - 2008 (do 10,3 kyu) - kategoria open – kumite 

bezkontaktowe 

 
Bez ochraniaczy, walka na odległość bez kontaktu, czas 30 sekund. 
W przypadku małej ilości zawodników kategorie chłopców i dziewcząt zostaną połączone  
Zawodnicy z roczników  2010-2008 do 10.3 kyu mogą stratować tylko w jednej kategorii kumite 
(kumite bezkontaktowe lub semi kontakt)  
 
KUMITE light kontakt - czas walki 1 min (dogrywka możliwa od półfinału 1 min) 
 
 

1. Roczniki 2011-2010  
Chłopcy -25 kg, +25 kg 
Dziewczęta -25 i +25 kg  
 

2. Roczniki 2009-2008 
              Kadeci -35 kg, +35 kg 

Kadetki -30,  +30 kg  
 
dopuszczone techniki :    
nie dopuszczone techniki na strefę gedan 
- strefa chudan:  tsuki chudan, shita tsuki, seiken mawashi tsuki, hiza geri  chudan, mai geri chudan, 
mawashi geri, kake geri , ushiro geri , yoko geri  
- strefa jodan (lekki kontakt) mawashi geri, kake geri, Ura mawashi geri. 
 
Ochraniacze obowiązkowe : kaski z kratą, hogo (zapewnia organizator)  , ochraniacze na ręce i nogi 
(bawełniane ), suspensoria 
 
KUMITE semi kontakt - czas walki 1,5 min roczniki 2007-2006(dogrywka możliwa od półfinału 1,5 
min), 2 min roczniki 2005-2001 (dogrywka możliwa od półfinału 2 min) 
 

1. Roczniki 2007-2006  
Młodzicy -45 kg, +45 kg 
Młodziczki kat - 40 i +40 kg  

 
2. Roczniki 2005-2004 



Juniorzy młodsi -60 kg, +60 kg 
Juniorki młodsze i -50,  +50 kg 
 

3. Roczniki 2003-2001 nieukończone 18 lat 
Juniorzy  -65 kg, +65 kg 
Juniorki młodsze i -55,  +55 kg 

 
dopuszczone techniki :  
- strefa gedan:  low – kick, ushiro mawashi geri, soto kakato geri gedan, - strefa chudan  tsuki chudan, 
shita tsuki, seiken mawashi tsuki, hiza geri , chudan,mai geri chudan, mawashi geri, kake geri , ushiro 
geri yoko geri  
- strefa jodan (lekki kontakt) mawashi geri, kake geri, Ura mawashi geri. 
 
Ochraniacze obowiązkowe : kaski, hogo (zapewnia organizator)  , ochraniacze na ręce i nogi 
(bawełniane ), suspensoria – m., ochraniacze na piersi – k. 
 
KUMITE Full kontakt - 2 min (dogrywka możliwa od półfinału 2 min) 
 
             Roczniki od 2001 - ukończone 18 lat 

1.   kumite seniorów -75, +75 (tzw. pierwszy krok)  
2.  kumite seniorek open (o ile będą) 
3. kumite seniorów starszych +40 lat open 

 
dopuszczone techniki :  
- strefa chudan i gedan bez ograniczeń 
- strefa jodan – techniki z kontrolowana siłą (czyste nie mocna trafienie zaliczone jest na wazaari) 
Obowiązkowe ochraniacze : kask (zapewni organizator) , ochraniacze na nogi , suspensoria – m., 
ochraniacze na piersi – k. 
 
 
VI Warunki Uczestnictwa: 
W zawodach mogą wziąć udział drużyny składające się z dowolnej liczby  zawodników w konkurencji z 
danego ośrodka.  
 
Przewiduje się opłatę startową 25 zł. od zawodnika. 
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający: 
- aktualną legitymację szkolną, dowód osobisty 
- aktualną kartę zdrowia sportowca,  
- ubezpieczenie od NNW 
- czystą białą karategę  
 
Zgłoszenia – od dnia 20.05.2019 do dnia 27.05.2019 będzie uruchomiona elektroniczna rejestracja. 
Link do strony zostanie podany osobno do tygodnia czasu. 
 
po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane 
 
Dokładny podział kategorii wagowych (możliwy dodatkowy podział lub tez połączenie w przypadku 
małej liczby zawodników) 
 
VII  Wstępny Program Zawodów 
  



8.00 –    9.00 –  przyjazd ekip i badania lekarskie, ważenie – w przypadku gdy zawodnik nie zmieści się 
w swojej kategorii wagowej zostanie skreślony z listy (nie będzie możliwości przepisania go do innej 
wagi) 
8.30 –  9.00- weryfikacja zawodników zgodnie z listą losowania – narada sędziowska 
9.30 – 13.00 –rozpoczęcie zawodów, kata i walki eliminacyjne, 
13.00 – 13.20 – oficjalne otwarcie,  
13.20 – 15.30 – cd. walk eliminacyjnych, kata finały , kumite półfinały i finały, 
17.30 – 18.00 – dekoracja zwycięzców, 
 
Dla wszystkich uczestników organizator poczęstunek: drożdżówki/pączki, napoje oraz Tradycyjne 
Lody Nowotarskie ufundowane przez Lodziarnię-Cukiernię  Jarkiewicz.  
 
 
VI Postanowienia końcowe 
- Sędzią głównym zawodów jest shihan Roman Kęska 5 DAN . 
- Ewentualne protesty należy składać u Sędziego Głównego. 
- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator. 
- Sędziowie mają  posiadać wymagany regulaminem strój sędziowski.   
- Składy sędziowskie zostaną powołane przez  Sędziego Głównego w dniu zawodów. 
- Medaliści otrzymają: puchary, medale , dyplomy, koszulki pamiątkowe  
 
 
 
                            Ewa Pawlikowska 
 


