
XV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
im. Jana Stypuły 

Łomża 27.06 - 02.07.2015 r. 
 

KARTA UCZESTNICTWA 
Dyscyplina: KARATE KYOKUSHIN 

 
Nazwa organizacji 

 

 
Adres 

 
 

 
Telefon / fax / e-mail 

 
 

 
Planowana godzina przyjazdu do Łomży 

 
 

 
Skład reprezentacji 

dziewczęta 
L.p. Imię i nazwisko Rok urodzenia Waga 
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    chłopcy 

L.p. Imię i nazwisko Rok urodzenia Waga 
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Trener – opiekun 

Imię i nazwisko Płeć 
 
 

 

 



 
Regulamin szczegółowy 

 

Dyscyplina:  KARATE KYOKUSHIN 
 
 

1.Organizator 
 - Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży 

  18-400 Łomża, ul. Kopernika 9 

 - Opiekun: Dariusz Syrnicki, tel. 512-319-088 

 

2. Współorganizatorzy 
 - Łomżyński Klub Karate  
 - Podlaski Okręgowy Związek Karate 
 
3. Termin i miejsce 

Zgrupowanie :   27.06 - 02.07.2015 r. 

4. Uczestnictwo 
 - w zawodach mogą wziąć udział nieograniczone ilościowo ekipy zawodników.  

 - do startu dopuszczeni będą  zawodnicy posiadający: 

 a. Odpowiedni wiek do poszczególnych kategorii: 

- kata i kumite kadetów: 10 - 11 lat rocznikowo 
- kata i kumite kadetów: 12 - 13 lat  rocznikowo  
- kata i kumite młodzików: 14 - 15 lat rocznikowo  
- kata i kumite juniorów młodszych: 16 - 17 lat i niepełne 18 lat  

b. nie ukończone 18 lat w dniu zawodów 
 

c. aktualną legitymację szkolną lub paszport. 
Każde nieścisłości, np.: brak pieczątki, nieczytelna data lub zdjęcie, będą rozpatrywane                   
na niekorzyść zawodnika. 

d. Aktualną kartę zdrowia sportowca (ważną pół roku) tylko od lekarza sportowego - dotyczy 
wszystkich zawodników od 12 roku życia (badania od innego lekarza nie będą honorowane). 

e. Zawodnicy startujący w kumite mają obowiązkowo ochraniacze: 
 - kobieta - klatka piersiowa, stopa - piszczel (białe), hogo, kask 
 - mężczyźni - suspensorium, stopa - piszczel (białe), hogo, kask 
Brak ochraniaczy lub suspensorium założone na wierzchu - dyskwalifikacja. 

f. Czyste, białe kimono. 

 
5. Konkurencje 

a. Kumite rozegrane będzie w następujących kategoriach bez walki o trzecie miejsce: 

 

 



 
kadeci młodsi:  

chłopcy do 35 kg  dziewczęta do 35 kg  

chłopcy  powyżej 35 kg dziewczęta powyżej 35 kg 

 
Kadeci: 

chłopcy do 45 kg dziewczęta do 45 kg 

chłopcy  powyżej 45 kg dziewczęta  powyżej 45 kg 

 
Młodzicy: 

chłopcy do 50 kg dziewczęta do 50 kg 

chłopcy  powyżej 50 kg dziewczęta powyżej 50 kg 

 
Juniorzy młodsi: 

chłopcy do 60 kg dziewczęta do 55 kg 

chłopcy do 70 kg dziewczęta  powyżej 55 kg 

chłopcy 70 kg  

 
b.  Kata - konkurencja rozegrana będzie w dwóch turach. W I turze zawodnicy wykonują kata 
wylosowane przez sędziów  przed startem, jedno dla wszystkich. W II turze (8 osób) 
wykonują jedno kata przygotowane przez siebie, według poniższego harmonogramu: 

 
Kadeci młodsi: 
I tura - taikyoku sono ich, taikyoku sono ni, kihon sono ich 
II tura - pinian sono ich, kichon sono ni, sokugi sono ich 
Kadeci: 
I tura - pinian sono ich, kihon sono ni, sokugi sono ich 
II tura - sokugi sono ni, pinian sono ni, pinian sono san 
Młodzicy: 
I tura - pinian sono ni, kichon sono ni, sokugi sono san 
II tura - pinian sono san, pinian sono yon, tsuki no kata 
Juniorzy młodsi: 
I tura – pinian sono ni,san,yon 
II tura - gekisai dai, pinian sono go, tsuki no kata, saiha, yantsu, gekisai sho 
Konkurencja kata z podziałem na chłopców i dziewczęta.   

  

Punktacja drużynowa na podstawie wyników indywidualnych poszczególnych ekip: 

  kumite:                                                          kata: 
- za zajęcie I miejsca - 5 pkt.                            - za zajęcie I miejsca - 3 pkt.        
- za zajęcie II miejsca - 3 pkt.                           - za zajęcie II miejsca - 2 pkt.   
- za zajęcie III miejsca - 1 pkt.                          - za zajęcie III miejsca - 1 pkt. 

 



6. Postanowienia końcowe 
Organizator prosi o przestrzeganie powyższego regulaminu, a w szczególności punktu 4. Nie 
stosowanie się do obowiązujących ustaleń spowoduje niedopuszczenie ekipy do startu. 
Protesty należy składać u sędziego głównego po opłaceniu 100 zł. na rzecz organizatora. W 
przypadku odrzucenia protestu suma ta nie będzie zwrócona. W sprawach nie ujętych 
regulaminem decyduje organizator i sędzia główny. W miarę możliwości prosimy o 
wcześniejsze zgłoszenia ekip. 
. 
  
7. Finansowanie:. 
 - koszty pobytu i organizacyjne pokrywają organizatorzy. 
 - opłata startowa 70zł od uczestnika 
 
8. Zgłoszenia:  
    Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach należy przesłać w terminie do dnia  
   10. 05. 2015 r. na adres: 
        Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży 
        18-400 Łomża, ul. Kopernika 9 
        tel / fax +48 86 2167531        
 e-mail: wspolnota-polska@wp.pl 
 e-mail: dariuszsyrnicki@ineria.pl 
 

9. Dojazd we własnym zakresie. 
 
10. Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach przesłane zostaną do 
    dnia  30. 05. 2015 r ze wskazaniem miejsca zakwaterowania 
  Dojazd we własnym zakresie. 
 
 
 
 
 
 
 


