
 

 

                                                      Kraków, 01.10.2016  

Do: Kluby PZKT 

Dotyczy: Regulamin Ogólnopolskiego Pucharu Krakowa w Karate Tradycyjnym Dzieci i Młodzieży 2016 

OGÓLNOPOLSKI PUCHAR KRAKOWA  

W KARATE TRADYCYJNYM DZIECI I MŁODZIEŻY 

DATA: 19 listopad 2016 r. (sobota) rozpoczęcie zawodów godz. 10.00 

MIEJSCE: Kraków, ul. Kamienna 17  (hala Politechniki Krakowskiej) 

ORGANIZATOR: Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 

Grupa A (5 lat i młodsi) 

ur. 2011 i później 

Grupa B (6-7 ) 

ur. 2010 i 2011 

Grupa C (8-9 ) 

ur. 2008 i 2007 

Grupa D (10-11 ) 

ur. 2006 i 2005 

Grupa E (12-13 ) 

ur. 2004 i 2003 

1 grupa: 

 

9 kyu 

(kihon) 

w 4 grupach stopni: 

 

9 kyu (kihon) 

8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6-1 kyu(kata) 

 

w 5 grupach 

stopni: 

 

9 kyu (kihon) 
8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-1 kyu (kata) 

 

w 6 grupach 

stopni: 

 

9 kyu (kihon) 

8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 
3-1 kyu (kata) 

 

w 6 grupach 

stopni: 

 

9 kyu (kihon) 

8 kyu (kata) 

7 kyu (kata) 

6 kyu (kata) 

5-4 kyu (kata) 

3-1 kyu (kata) 

Grupa Junior Młodszy 

14-15 lat ur. 2001-2002 

Grupa Junior 16-17 lat 

ur. 2000-1999 

  

Dla osób bez stopnia i 9 kyu kihon w miejscu  : 

Pozycja yoi dachi 

4x chokuzuki   

4x ageuke  

4x maegeri  

Kata ind. chłopców 
Kata ind. dziewcząt 
Kumite ind. chłopców 
Kumite ind. dziewcząt 

 
Grupa stopni: 
6kyu - dan 

Kata ind. chłopców 
Kata ind. dziewcząt 
Kumite ind. chłopców 
Kumite ind. dziewcząt 

 
Grupa stopni: 
6kyu – dan 

 

1. Ilość zawodników z jednego klubu w jednej konkurencji indywidualnej i w danej grupie stopni: 

bez ograniczeń. 

2. W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zawodnicy zostaną dołączeni 

do innej grupy najbardziej zbliżonej do stopnia i wieku zawodnika. 

3. Kata będą wykonywane do wysokości zaawansowania w odpowiedniej grupie lub w przypadku różnych stopni  -  

do wysokości zaawansowania niższego stopnia. Powyższe nie dotyczy stopni 3 - 1 kyu. 

4. W grupach C, D, E  stopnie 3-1 kyu -  eliminacje odbędą się w kata heian, a w półfinałach i finałach zawodnicy wy-

bierają TOKUI kata wyłącznie z wymienionych: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi,   

5.W grupie junior młodszy i junior kata i jest dowolne. 



 

 

 

6.W grupie junior młodszy i junior w eliminacjach i półfinale kogo kumite, a w finale jest wolna walka. 

7.Eliminacje we wszystkich grupach przeprowadzamy systemem -  każdy z każdym. 

 

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW: 

1. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników 

2. Odpowiedni stopnień 

3. Ubezpieczenie NNW. Uwaga! Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. 

U. Nr 127, poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu we współzawodnic-

twie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa na klubie sportowym. 

4. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach. 

5. Dokonanie zgłoszenia ( przesłanie listy startujących zawodników wraz z dowodem wpłaty): 

 

W terminie do 14 listopada 25 zł kata 25 zł kumite 

Po terminie 30 zł kata 30 zł kumite 

 

Opłata startowa obejmuje udział w zawodach, pakiet startowy (koszulka, medal za udział, puchar za zajęcie miejsca 

1-3, nagrody finansowe – 500 zł  dla zwycięzców w kategoriach junior i junior młodszy, wyróżnienia dla najlepszych 

zawodników i niespodzianki )  

 

ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia zawodników (wyłącznie na karcie zgłoszeń) należy przesyłać e-mailem 

do organizatora na adres biuro@karatekrakow.pl 

termin do dnia 14.11.2016 r. (poniedziałek) włącznie 

2. Opłatę startową należy uiścić na poniższe konto zgodnie ze stawką odpowiadającą terminowi zgłoszenia: 

Nr konta: 78 1160 2202 0000 0002 4279 9518 

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 

30-035 Kraków, Al. Grottgera 3/42  

Treść: Puchar Krakowa 2016, klub. 

Potwierdzenie zapłaty za opłaty startowe należy dołączyć do zgłoszenia. 

3. Rejestracji na zawody dokonują kierownicy ekip .Sprawdzanie list startowych w biurze zawodów w Krakowie. 

Należy mieć również ze sobą kartę zgłoszenia zawodników. 

 

PROGRAM: prześlemy w terminie późniejszym  

Dodatkowe informacje : Rafał Wajda tel. 606-248-108 

 

  

mailto:biuro@karatekrakow.pl

