
 

 
 

Zapraszamy wszystkich karateków w każdym wieku i stopniu zaawansowania do udziału w turnieju. 
Zawodnicy będą rywalizowali w trzech konkurencjach: kihon, kata, kumite. 

Każdy z uczestników turnieju otrzyma paczkę od Św. Mikołaja oraz medal.  
 
 
 
Miejsce:  Hala w SP 20, ul. Korczaka 10 
Termin:  12.12.2012r. (sobota), godz. 10.00 
Zapisy:  do 07.12.2019 
Zapisów dokonujemy indywidualnie poprzez internetowy panel rejestracyjny:  
 

www.rejestracja.domajo.pl 
 
Opłata startowa: 50zł za zawodnika (niezależnie od ilości konkurencji). 

 
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO PŁOCK: 15 1020 3974 0000 5202 0344 3918 

TYTUŁEM: „Turniej Gwiazdkowy/ imię i nazwisko/klub” 
 
 
 
 
Warunki startu: 
1. Aktualne badania lekarskie od lekarza, 
2. Odpowiedni wiek wg. podanych roczników oraz stopień, 
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 współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa na klubie sportowym, 
4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach. 
 
W przypadku mniej niż czterech zgłoszonych zawodników w grupie, startujący zostaną dołączeni do sąsiedniej grupy (dziewczęta lub chłopcy lub wiekowo). 
 



 

 

TABELA  
TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU – DLA BIAŁYCH PASÓW !!! 

POCZĄTKUJĄCY, BIAŁE PASY 

Grupa A 
(7 lat i młodsi) 

ur. 2013 i później 

POCZĄTKUJĄCY,  BIAŁE PASY 

Grupa B 
(8 - 12 lat) 

ur. 2012 - 2008 
 w 1 grupie: białe pasy 
A1 – KIHON- dziewczęta 
A2 – KIHON – chłopcy  
Chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie 

w 1 grupie: białe pasy 
B1 – KIHON- dziewczęta 
B2 – KIHON – chłopcy 
Chłopcy i dziewczęta startują oddzielnie 

TURNIEJ GŁÓWNY – KOLOROWE PASY  
OD ŻÓŁTEGO PASA   

Grupa C 
(11 lat I mł.) 

ur. 2009 i później 
Dzieci 

OD ŻÓŁTEGO PASA  
Grupa D 
(12-13lat) 

ur. 2008-2007 
Młodzik 

OD ŻÓŁTEGO PASA  
Grupa E 
(14-17 lat) 

ur. 2006-2003 
Kadet/Junior 

OD ŻÓŁTEGO PASA  
Grupa F 
(rodzice) 

Od ok.30 roku życia 
Senior Plus 

w 3 grupach stopni: 
tylko konkurencja KATA i KUMITE  
 
C1(dziewczynki)-8-7 kyu 
C2(chłopcy) 8-7 kyu 
C3(dziewczynki)-6-4 kyu 
C4(chłopcy)-6-4 kyu 
C5(dziewczynki)-3-1 kyu 
C6(chłopcy)-3-1 kyu 
 
 
 
Chłopcy i dziewczęta startują 
oddzielnie 

w 2 grupach stopni: 
konkurencje KATA i KUMITE 
 
D1(dziewczęta)- 8-6 kyu  
D2(chłopcy)- 8-6 kyu 
D3(dziewczęta)- 5-1 kyu  
D4(chłopcy)- 5-1 kyu) 
 
Chłopcy i dziewczęta startują 
oddzielnie 

w 2 grupach stopni: 
konkurencje KATA i KUMITE 
 
E1(dziewczęta)- 8-6 kyu  
E2(chłopcy)- 8-6 kyu 
E3(dziewczęta)- 5-1 kyu  
E4(chłopcy)- 5-1 kyu) 
 
Chłopcy i dziewczęta startują 
oddzielnie 

w 1 grupie stopni: 
konkurencje KATA i KUMITE 
 
 
Chłopcy i dziewczęta startują 
oddzielnie 

LEGENDA 
KIHON:  
Pozycja:Heiko dachi  
Techniki w miejscu:  
1. Choku zuki x 5 
2. Age uke x 5 
3. Mae geri x 5 
 
 
 
 

KATA:  
heian  
(dostosowany do 
niższego stopnia) 
 
>we wszystkich 
grupach od 3 kyu – 
dowolne kata 
mistrzowskie – 
wybiera sędzia. 

 

KUMITE: 
-STOPNIE 9-7 kyu   
Kihon ippon kumite: 
 
Ataki:  
(zenkutsu dachi tylko na lewą 
nogę) 
1.Oi zuki Jodan, 
2.Oi zuki Chudan, 
3.Mae geri: Chudan, 
We wskazanej kolejności 
Dla grupy 9-7 kyu - Każdy rodzaj 

kontaktu – dyskwalifikacja 
zawodnika! 

-STOPNIE 6-4 kyu  
Jiui ippon kumite:  
 
Ataki:  
(na lewą nogę) 
1.Kizami zuki Jodan, 
2.Gyaku zuki Chudan, 
3.Mae geri Chudan,  
4.Ushiro geri 
We wskazanej kolejności  

(zasady Kogo Kumite - bez 
dogrywki) 

-STOPNIE od 3 kyu: 
 
-GR. C i F – jiu ippon kumite 
 
-GR. D – jiu ippon kumite 
(półfinał i finał – kogo kumite) 
 
-GR. E – kogo kumite (półfinał i 
finał – wolna walka) 
 
- 

OBOWIĄZKOWO OCHRANIACZ NA ZĘBY  (dotyczy wszystkich grup wiekowych) 
OCHRANIACZE  NA KROSZE U CHŁOPCÓW I NA PIERSI U DZIEWCZĄT – obowiązkowo od  (młodzik i starsi) 

Zawodnicy bez ochraniacza, nie będą dopuszczani do startu ! 


