
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Wrocławska Olimpiada Młodzieży 2019 

 
Turniej Karate Kyokushin 

 
 

1. Organizator: 

Organizator: Klub Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyama z Wrocławia 

Partner: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

Zawody współfinansowane są z Gminy Wrocław 

 
 

2. Termin i miejsce: 

11 maja 2019 r., 
Hala Sportowa AWF w budynku P5, Wrocław, ul. Mickiewicza 58 

 
 

3. Kategorie KATA (chłopcy i dziewczęta razem): 

 
Młodzik 2004 – 2005 

Runda 1: Pinan Sono Ni 
Runda 2: Pinan Sono San, Pinan Sono Yon, Pinan Sono Go (kata do wyboru) 
 
Kadet 2006 – 2007 

Runda 1: Pinan Sono Ichi 
Runda 2: Pinan Sono Ichi, Pinan Sono Ni, Pinan Sono San (kata do wyboru) 
 
Dzieci 2008 – 2009 

Runda 1: Taikyoku Sono San 

Runda 2: Tayikyoku Sono San, Pinan Sono Ichi, Pinan Sono Ni (kata do wyboru) 
 

Konkurencja Kata zostanie rozegrana systemem pucharowym, parami, sędziowana 
chorągiewkami. Nie ma remisów. Zawodnicy pojedynczo prezentują swoje KATA, w pierwszej 
rundzie sędzia maty wypowiada nazwę KATA obowiązkowego. W kolejnych rundach zawodnik 
wybiera kata. Kata mogą się powtarzać w kolejnych rundach. 

Kryteria decyzji: o zwycięstwie decydują następujące rzeczy: najlepsze wykonanie, 
mniejsza ilość błędów, dobra i poprawna prezentacja, inne. 
 



4. Kategorie KUMITE: 

 

Kategoria 
wiekowa 

Kategoria wagowa 
Obowiązujące 
ochraniacze 

Czas 
walki 

Uwagi 

Młodzik 

 
2004 – 2005 

Chłopcy: 
-55, -60, +60 kg 

Kask z kratką 

Goleń-stopa 

Piąstkówki 
Ch – Suspensor 

Dz – Ochraniacz piersi 

1,5’ + 
1,5’ 

Semi-contact 
Dziewczęta: 
-55, +55 kg 

Kadet 
 

2006 – 2007 

Chłopcy: 
-50, -55, +55 kg 

Hogo 

Kask z kratką 

Goleń-stopa 

Piąstkówki 
Ch – Suspensor 

1,5’ + 1’ Semi-contact 
Dziewczęta: 
-50, +50 kg 

Dzieci 
 

2008 – 2009 

Chłopcy: 
-35, -40, +40 kg 

Hogo 

Kask z kratką 

Goleń-stopa 

Piąstkówki 
Ch - Suspensor 

1’ + 1’ 
Bez kopnięć 

gedan Dziewczęta: 
-35, +35 kg 

 
We wszystkich kategoriach obowiązują kaski z ochroną twarzy. Kaski zapewnia organizator. 

Zawodnicy kategorii Dzieci i Kadet walczą w ochraniaczu tułowia (hogo) – również zapewnia 
organizator. Kategoria Młodzik walczy bez ochraniacza tułowia. 
 

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać własne bawełniane ochraniacze goleń-stopa i 
bawełniane ochraniacze pięści, suspensorium dla chłopców. Dziewczynki kategorii Młodzik - 
miseczkowy ochraniacz piersi. Ochraniacz szczęki opcjonalnie. 
 
Techniki nożne na strefę Jodan mogą być stosowane tylko z kontrolowaną siłą ! 
 
Dopuszczalne techniki nożne na strefę jodan: Mawashi-geri, Uchi Mawashi-geri, Kake-geri 
 
Na strefę Chudan wszystkie techniki full-contact. 
 

Prosimy aby opiekunowie drużyn pilnowali kolejności startu swoich zawodników. Nie 
stawienie się zawodnika w ciągu 1 min powoduje jego dyskwalifikację. 
 

5. Ogólne warunki uczestnictwa 

 
W Turnieju mogą brać udział reprezentacje składające się z dowolnej liczby zawodników. 
 
UWAGA: Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników istnieje możliwość 
połączenia z inną kategorią wagową. Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego 
podziału kategorii. 
 

Każda drużyna obowiązkowo musi wystawić przynajmniej 
jednego sędziego. 

 
Za I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach zawodnicy otrzymają medale i dyplomy. 
 
Nie ma walk o III miejsce. 
 
Nie ma opłaty startowej. 
 



6. Zgłoszenia 

 
Zgłoszenia TYLKO na załączonym formularzu do dnia 08.05.2019 r. 
Po tym terminie nie przyjmujemy zgłoszeń. 
Zgłoszenia wysłać na adres: robert.iwanski@gmail.com 

Przed zawodami nastąpi weryfikacja zgłoszeń i wagi zawodników. 
 

7. Wymagane dokumenty 

 

 Paszport EKO (Budo-Pass, itp.). 

 Indywidualne badania sportowo-lekarskie. 

 Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Brak zgody rodziców skutkuje skreśleniem z listy 
zawodników. 

 Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika 

 
 

8. Plan zawodów 

 

11.05.2019 sobota 

 
07.00 – 08.00 weryfikacja zawodników 

 
09.00 – 10.00 uroczyste rozpoczęcie 12 Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży na stadionie 

lekkoatletycznym Stadionu Olimpijskiego (obok miejsca zawodów). Po 
weryfikacji całą grupą wszyscy uczestnicy przechodzą na miejsce 
uroczystości. Zawodnicy przebrani w Gi. 

 Obecność wszystkich uczestników na otwarciu WOM  jest 
OBOWIĄZKOWA ! 

 
09,30   losowanie pojedynków, narada sędziów 

 
10.30   oficjalne rozpoczęcie turnieju 

 
 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach, 

życzą udanego startu oraz wielu sportowych wrażeń ! 

mailto:robert.iwanski@gmail.com

