
Szkolny Związek Sportowy, 
Okręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego, 

Bielański Klub Kyokushin Karate. 

 
KOMUNIKAT 

 
 

WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY  KARATE KYOKUSHIN 
 

Odbędzie się w dniu, 25 września 2016 roku w 
Warszawie, w Hali Sportowej przy ul. L. Staffa 3/5 

 
I. SPOSÓB PROWADZENIA WALK 
 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym na 3 lub więcej matach. Walki  według 
przepisów obowiązujących w OZKWM .  
Juniorzy 2 min. dogrywka 2 min. – różnica wagi 3 kg(kaski) 
Młodzicy 2 min. dogrywka 2 min.- różnica wagi 3 kg (kaski) 
Kadeci 2 min. dogrywka 1 min (pancerz+kask)- różnica wagi 2 kg 
Dzieci 1,5 min dogrywka 1min (pancerz+kask)- różnica wagi 2 kg 
Zawodnicy zobowiązani są do posiadania odpowiednich ochraniaczy goleń-stopa, suspensorium 
(mężczyźni), ochraniacz na klatkę piersiową (kobiety). 
 

II. KATEGORIE CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT 
 
Po otrzymanym zgłoszeniu sensei Agnieszka Winek( Klub KSW Bushi) 
 dokona  podziału na kategorie wagowe (lekka, średnia, ciężka) - bardzo ważne jest  
podanie dokładnej wagi zawodnika !!! 
 

1. Kumite junior rocznik (99-2000) semi        
2. Kumite młodzik rocznik (2001-2002) semi       
3. Kumite kadet (2003-2004) semi 
4. Kumite dzieci  (2005-2006) light 
5. Kata (juniorzy) 
6. Kata (młodzik) 
7. Kata (kadet) 
8. Kata (dzieci) 
9. Walki reżyserowane ( juniorzy, młodzicy) 
10. Walki reżyserowane (kadeci ,dzieci) 

 



 
 
 
 

Konkurencje Kata rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZK 
(tablice punktowe) 

 
 

KATEGORIA 
 

 
I TURA 

 
II TURA 

 
III TURA 

 
JUNIORZY  

 
 

PINIAN SONO NI 
PNIAN SONO SAN 

PINIAN SONO YON 

PINIAN SONO GO 
TSUKI NO KATA 

GEKSAI DAI 

SAIHA 
YANTSU 

GEKISAI SHO 

 
MŁODZICY 

 
 

TAIKYOKU SONO SAN 
SAKUGI SONO NI 

PINIAN SONO ICHI 

PINIAN SONO NI 
KIHON SONO NI 

SAKUGI SONO SAN 

PINIAN SONO SAN 
PINIAN SONO YON 

TSUKI NO KATA 

 
KADECI 

 
 

TAIKYOKU SONO SAN TAIKYOKU SONO SAN  PINIAN SONO ICZI 
 

 
DZIECI 

 
 

TAIKYOKU SONO ICHI 
 
 

TAIKYOKU SONO NI 
 
 

 
 

 
         Zasady rozgrywania konkurencji walk reżyserowanych: 

Walka reżyserowana rozgrywana w jednej kategorii bez podziału na płeć. Czas trwania walki do 1,5 min. 
Walka odbywa się z podkładem muzycznym lub bez. Ocena par w formie punktowej . W przypadku 
remisu rozegrana będzie dogrywka i ponowna punktacja par.  

 
VI .WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej                
konkurencji. 
Klub zgłaszający ekipę do udziału w zawodach musi posiadać aktualną licencję OZKWM. na 2016r. 
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 
- aktualną kartę zdrowia sportowca , dokument stwierdzający wiek zawodnika 
- wyrażenie zgody pełnoprawnych opiekunów na oświadczeniu załączonym do komunikatu i 

wypełnionym w całości własnoręcznie 
- czyste białe kimono, ochraniacze (wszyscy), suspensorium i ochraniacze na goleń i stopę  

        
VII. ZGŁOSZENIE 

 
1.  Zgłoszenie ekip prosimy przesyłać pocztą elektroniczną : awinek@gmail.com , mariusz@karatebielanski.pl 

 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt – 

      602 315 601- sensei M.Mazur 
                                                                     604 144 542 – sensei A.Winek  

                            -  
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do dnia 23 września 2016 r.  

    2.  Losowanie nastąpi 24 września 2016, a drabinki będą dostępne na stronie OZKWM. 
                    

Opłata za udział zawodnika wynosi 20 zł. Powyższą kwotę, pomnożoną przez ilość 
zawodników startujących z danego klubu, należy wpłacić na konto OZKWM (przed 
zawodami)                          
     3. Weryfikacja zawodników ( karty zdrowia, badania lekarskie, waga, tożsamość stwierdzająca wiek               
  zawodnika, wyrażenie zgody przez rodziców) nastąpi w dniu zawodów. 
 



 
 
 
 
 
 
VIII. PROGRAM – WOM  
 

9.30 - przybycie ekip, weryfikacja zawodników(waga i badania lekarskie). 
10.30 - eliminacje, kumite, kata, walki reż. 

       15.00      - przewidywane zakończenie 
 

 
       
 
IX .  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
       Organizator prosi o przestrzeganie terminów zgłoszeń a także punktu VI regulaminu.  
       Nie stosowanie się do obowiązujących ustaleń spowoduje niedopuszczenie ekipy do startu. 
       Protesty należy składać u Sędziego Głównego. 
       W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator. 
       Przypominam, iż sędziowie winni posiadać strój sędziowski. 
 
     Zawody rozegramy na 3 matach.  
      Niezbędne jest, aby kluby wydelegowały odpowiednią liczbę sędziów. 
      Razem ze zgłoszeniem proszę wysłać kandydatury sędziów!!! 
 

 Wszystkim uczestnikom Warszawskiej Olimpiady Młodzieży życzymy sukcesów sportowych. 
 

 
Zarząd OZKWM,  BKKK 

                                    
 



..........................................................                                                       ................................. 
imię i nazwisko rodzica ( opiekuna )                                                                    data 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Wyrażam zgodę na udział dziecka ( imię i nazwisko oraz data urodzenia ) 
 
...................................................................................................................... 
 
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w Warszawie w dniu 25.09.2016 r. w konkurencji kumite semi 
kontakt (walka z ograniczonym kontaktem). 
 
 
 
                                                                                           ........................................................... 
                                                                                            podpis czytelny rodzica ( opiekuna ) 
 
 
Uwaga! Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka w całości własnoręcznie. 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................                                                       ................................. 
imię i nazwisko rodzica ( opiekuna )                                                                    data 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Wyrażam zgodę na udział dziecka ( imię i nazwisko oraz data urodzenia ) 
 
...................................................................................................................... 
 
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w Warszawie w dniu 25.09.2016 r. w konkurencji kumite light/semi 
kontakt (walka z ograniczonym kontaktem). 
 
 
 
                                                                                           ........................................................... 
                                                                                            podpis czytelny rodzica ( opiekuna ) 
 
 
Uwaga! Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka w całości własnoręcznie. 
 
 


