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Otwarte	Mistrzostwa	Bielan	w	Karate	Kyokushin		
o	Puchar	Burmistrza	Dzielnicy	Bielany 

WARSAW	CUP	
7	maja	2022	r.	WARSZAWA	

	
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

	
1. Organizator:	

Bielański	Klub	Kyokushin	Karate,	Mariusz	Mazur	Branch	

Patronat	Dzielnicy	Warszawa	Bielany	–	Burmistrz	Grzegorz	Pietruczuk	

Urząd	Marszałkowski	Województwa	Mazowieckiego	Wydział	Edukacji	Publicznej	i	Sportu	

2. Termin	i	miejsce:	

7	maja	2022	r.,	Bielański	Klub	Kyokushin	Karate	-	Warszawa,	ul.	L.	Staffa	3/5	

3. Konkurencje:	

- Kumite	lekki	kontakt	i		tzw.	semi	kontakt	

4. Zapisy,	opłata	startowa,	obiady:	

• Zgłoszenia	przesyłamy	W	NIEPRZEKRACZALNYM	TERMINIE	do	dnia		4		maja	2022,	w	zamieszczonym	

arkuszu	excel.	

• Opłata	startową	pokrywa	organizator	

• W	dniu	zawodów,	zorganizujemy	obiady	dla	zawodników	i	sędziów,	koszt	obiadów	wyniesie	20	zł	

dla	zawodnika,	organizator	zapewnia	wyżywienie	dla	sędziów	i	trenerów,	prosimy	o	potwierdzenie	

w	zgłoszeniu	ilości	obiadów.	

5. Wymagane	dokumenty:	

• Zgoda	rodziców	dla	zawodników	niepełnoletnich	

• Zaświadczenie	lekarskie		
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6. Zasady	rozgrywania	konkurencji	–	zgodnie	z	regulaminem	WKO.	Walki	będą	rozgrywane	formule		

• Light	kontakt	–	roczniki	2011	-	2014	

• Semi	kontakt	–		roczniki	2010		-	2005	

• Pełnego	kontaktu	zgodnie	z	przepisami	WKO	w	MŚ	Open.		

	

KUMITE	
	

Kategorie: (o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia) 

Konkurencje osobne dla chłopców i dziewcząt. W każdym roczniku będą w zależności od liczby uczestników 

jedna, dwie lub trzy kategorie wagowe (lekka, średnia i ciężka). 

Organizator zastrzega sobie zmiany kategorii ze względu na ilość zgłoszonych zawodników i zawodniczek (podzielenie 

danego rocznika na wagę lekką i ciężką lub połączenie 2 roczników). Poniżej przedstawiamy proponowane kategorie. 

 

kumite light-kontakt (zawodnicy będą̨ walczyli w kaskach, rękawicach i ochraniaczach) 

8 lat (rocznik 2014) chłopcy do 23 kg, + 23 kg, dziewczęta open 

9 lat ( rocznika 2013) chłopcy do 30 kg, + 30 kg, dziewczęta open 

10 lat (rocznik 2012) chłopcy do 33 kg, + 33 kg, dziewczęta open 

11 lat (rocznik 2011) chłopcy do 38 kg, + 38 kg, dziewczęta open 

 

kumite semi-kontakt (zawodnicy będą̨ walczyli w kaskach, rękawicach i ochraniaczach)  

12 lat (rocznik 2010) mężczyźni do 43 kg, + 43 kg, kobiety do 42 kg, +42 kg 

13 lat (rocznik 2009) mężczyźni do 48 kg, + 48 kg, kobiety do 46 kg, +46 kg 

14 lat (rocznik 2008) mężczyźni do 53 kg, + 53 kg, kobiety do 51 kg, +51 kg 

15 lat (rocznik 2007) mężczyźni do 58 kg, + 58 kg, kobiety do 54 kg, +54 kg 

16 lat (rocznik 2006) mężczyźni do 63 kg, + 63 kg, kobiety do 56 kg, +56 kg 

17 lat (rocznik 2005) mężczyźni do 66 kg, + 66 kg, kobiety do 57 kg, +57 kg 

17 lat +  dla mężczyzn i kobiet w otwartej kategorii wagowej  

W	mistrzostwach	mogą	wziąć	udział	zawodnicy	z	zaproszonych	klubów,	posiadający:	

- białe	czyste	karate-	gi	

- ochraniacze	goleń-stopa	oraz	suspensorium	i	ochraniacz	piersi	dla	dziewcząt	

- ochraniacze	na	pięści	z	dzianiny	

- aktualne	zaświadczenie	lekarskie!		

7. W	przypadku	niedostatecznej	ilości	zawodników	w	poszczególnych	kategoriach	mogą	one	zostać	połączone.	

	 		
	

Program	szczegółowy	zostanie	podany	po	zamknięciu	list	startowych	–	tj.	po	5		maja	2022	


