
 

     
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
   

 

I     ORGANIZATOR 

Klub Karate Shotokan "TORA" w Legnicy   
Polski Związek Karate  

 

II CEL 

Celem Mistrzostw jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, 
  popularyzacja ducha i idei karate oraz integracja klubów karate  

oraz przeprowadzenie kwalifikacji do Mistrzostw Polski juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców  
 
 

III TERMIN I MIEJSCE 

- Termin: XXIX Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Karate odbędą się 03.10.2020r. (sobota) od godz. 11.00 
- Miejsce: Hala Konferencyjna Hotelu Sękowski, Legnica ul. Gliwicka 15 
- Przyjazd uczestników: dnia 03.10.2020r. (sobota) od godz. 1000 
- Odprawa sędziowska: godz. 0845  
 
-  

IV WARUNKI UDZIAŁU 

- Elektronicznie dostarczenie na adres: 

- zgłoszenie startujących w terminie do 01.10.2020 (czwartek)  na adres: online poprzez stronę  

https://poland-karate.pl.  Pomoc techniczna :  admin@poland-karate.pl  

- Posiadanie: 

 a) legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego oraz wyników badań lekarskich; 

  b) potwierdzenia stopnia (BUDO-PASS lub dyplom na kyu); 

  c) potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej; 

-      Stopień zaawansowania:    juniorzy młodsi min.: 7 kyu (kata) oraz 6 kyu (kumite),  

       juniorzy min.:            6 kyu (kata)  oraz 5 kyu (kumite),  

       młodzieżowiec min.: 5 kyu (kata) oraz 4 kyu (kumite), 

       ( stopnie wyszkolenia potwierdzone certyfikatem Polskiego Związku Karate ). 

- Liczba startujących:   bez ograniczeń’ wg daty urodzenia 

- Oficjalne losowanie odbędzie się dnia 02.10.2020r. (piątek) o godz. 2000. 

- Kontakty tel.   Jacek Rusek   tel. + 48 (76) 722 13 57;  kom. +48 509  719  466 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Mistrzostwach zawodników,  
którzy nie wypełnili któregokolwiek z powyższych warunków !!! 

 
 

 

Regulamin 

XXIX   MISTRZOSTW   

ZIEMI LEGNICKIEJ  

W KARATE OLIMPIJSKIM   
Turniej kwalifikacyjny do MP juniorów 

młodszych, juniorów i U-21 

LEGNICA  03.10.2020 

 

 

 

https://poland-karate.pl/
mailto:admin@poland-karate.pl


V SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW  
Turniej zostanie przeprowadzony wg. przepisów Polskiego Związku Karate. 
 

Konkurencje indywidualne: 

Godz. 11.00 -13.00 
Juniorzy młodsi (14-15 lat): 
13. Kata indywidualne dziewcząt;  
14. Kata indywidualne chłopców; 
Godz. 13.00 -15.00 
Juniorzy  (16-17lat): 
15. Kata indywidualne dziewcząt;  
16. Kata indywidualne chłopców;  
Godz.15.00-17.00 
Młodzieżowcy (18- 20 lat): 
17. Kata indywidualne kobiet;  
18. Kata indywidualne mężczyzn; 

Godz. 11.00 -13.00 
Juniorzy młodsi             (14-15 lat): 
36-38.Kumite indywidualne dziewcząt , -47, -54, +54 kg  
39-43.Kumite indywidualne chłopców  -52, -57, -63, -70, +70 kg 
Godz. 13.00 -15.00 
Juniorzy   (16-17 lat): 
44-47.Kumite indywidualne dziewcząt -48, -53, -59, +59 kg,  
48-52.Kumite indywidualne chłopców  -55, -61, -68, -76, +76 kg 
Godz.15.00-17.00 
Młodzieżowcy             (18-20 lat): 
53-57.Kumite indywidualne dziewcząt -50, -55, -61, -68. + 68 kg   
58-62.Kumite indywidualne chłopców  -60, -67, -75, -84, +84 kg 

 
 

    Wymagania: 
 KATA: Przepisy Polskiego Związku Karate  

we wszystkich kat. wiekowych kata dowolne i nie mogą się powtarzać.  
   KUMITE:  obowiązkowe ochraniacze na zęby, ręce, ochraniacze goleni i śródstopia, ochraniacz klatki 

piersiowej .  Walki repasażowe; czas walki dla kadetów, juniorów  oraz U 21 – 120 sek.. 

 We wszystkich konkurencjach są repesaże i dwa trzecie miejsca 
 

VI WYŻYWIENIE 

 w czasie zawodów będzie czynna restauracja; 
 

VII OPŁATY STARTOWE 

 

 konkurencje indywidualne-   70.00 zł    junior młodszy, junior, U-21 
 

VIII NAGRODY 

 Wszyscy  zwycięzcy  otrzymują medale pamiątkowe i dyplomy.. 
 Najlepszy Klub otrzymuje puchar. 

 

IX POSTANOWIENIA DODATKOWE 
1.  Podpisanie i wysłanie Zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony Zgłaszającego do udziału 

w Mistrzostwach. 
2.  Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać 

się tylko za zgodą Organizatora. 
3. Każdy uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu Hotelu 
Sękowski  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez KKS ‘TORA’ w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji 
Sędziowskiej PZK. 
7.    Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w 
trakcie Mistrzostw. 

 

X PROGRAM  MISTRZOSTW 
 
03.10.2020r  (sobota) od godz.1000  Przyjazd ekip, załatwianie formalności.. 

 godz.  0845   Odprawa sędziowska. 

 godz. 1100   Eliminacje i finały KUMITE juniorów młodszych 

 około godz. 1300  Eliminacje i finały KUMITE juniorów  

 około godz. 1500  Eliminacje i finały KUMITE młodzieżowców U-21 

 około  godz. 1900  Oficjalne zakończenie Mistrzostw. 
 

www.toralegnica.eu 
e-mail: toralegnica@onet.eu 

 

mailto:toralegnica@onet.eu


UWAGA ZALECENIA !!!            UWAGA ZALECENIA !!!             UWAGA ZALECENIA !!! 
1. Na halę sportową wchodzi trener/kierownik ekipy, celem dokonania zgłoszenia i rejestracji 

zawodników. 

2. Po rejestracji uczestnicy zawodów idą do szatni i wchodzą na salę sportową tylko w obecności 

trenera/kierownika ekipy, w zmiennym  obuwiu  sportowym i maseczce lub przyłbicy ochronnej. 

3. Wchodząc na salę ma miejsce dezynfekcja rąk. 

4. Na  sali  podczas  zawodów  zawodnicy  i  trenerzy /ewentualnie kierownicy ekip/ mogą  przebywać  

tylko  w wyznaczonych sektorach na trybunach. 

5. Podczas zawodów należy maksymalnie ograniczyć ilość kibiców - kierownik ekipy jest 

odpowiedzialny za dopilnowanie aby w swoim sektorze nie przekroczył ilości osób, która może 

przebywać na hali zgodnie  

z wytycznymi. 

6. Zawodnicy i trenerzy przemieszczają się w maseczce lub osłonie. 

 

XIII. Zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, dla uczestników zawodów na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020r. dotyczącego stanu epidemii 
COVID-19 
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności  

w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren zawodów.  

1. Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie 

sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w zawodach. 

2. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli: 

 1) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, 

 2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 

 3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

 4) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do 

izolacji. 

3. Uczestnik zawodów powinien zaopatrzyć się przed zawodami w podstawowy zestaw sanitarny 

(płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczki higieniczne). 

4. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania obowiązujących norm sanitarnych, szczególnie 

dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansu społecznego. 

5. Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu. Maseczki obowiązują w 

pomieszczeniach (szatnia, biuro zawodów, toalety itp.). 

6. Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start. 

7. Należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach zatłoczonych, nie stwarzać sytuacji 

sprzyjających zakażeniu, zachować bezpieczne odległości od innych osób. 

 
ZASADY ZAJMOWANIA MIEJSC NA OBIEKTACH SPORTOWYCH: 
- co drugie miejsce na widowni; 

- w rzędach naprzemiennie; 

- w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m. 

Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia lub osób 

wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

 
UWAGA! Na terenie obiektów sportowych widz musi: 

- zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie; 

- zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc. 

 

 

 

 



 

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i 

Młodzieżowców    07.11.2020 Poznań 

 
I. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate Olimpijskim zostaną 

przeprowadzone 07.11.2020 w Poznaniu. 

 

II. Aby zakwalifikować się do udziału w MP należy wziąć udział w turniejach kwalifikacyjnych, które odbędą 

się: 

a. 29.02.2020 w Szczecinie, 

b. 03.10.2020 w Legnicy 

 

III. W MP mogą brać udział zawodnicy spełniający następujące wymogi: 

 

a. są członkami klubu zrzeszonego w PZK i mającego aktualną licencję klubową, 

b. posiadać aktualną licencję zawodniczą, 

c. posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do rywalizacji sportowej, 

d. posiadać odpowiedni stopień wyszkolenia potwierdzony certyfikatem   PZK: 

 - juniorzy młodsi min.  6 kyu kumite i 7 kyu w kata, 

 - juniorzy min.   5 kyu w kumite i 6 kyu w kata, 

 - młodzieżowcy min.              4 kyu w kumite i 5 kyu w kata. 

 e. odpowiedni wiek, decyduje data urodzenia MP, czyli 25.04.2020: 

 - juniorzy młodsi  14-15 lat, 

 - juniorzy   16-17 lat, 

 - młodzieżowcy  18-20 lat. 

f. ubezpieczenie NW. 

 

IV. Do udziału w MP kwalifikują się zawodnicy z turniejów  kwalifikacyjnych, wg poniżej punktacji 

kwalifikacyjnej: 

 

miejsce medalowe - 4 pkt, 

Wygrana walka w eliminacjach – 2 pkt  

udział w zawodach kwalifikacyjnych - 1 pkt. 

 

V. Uzyskanie min. 2 pkt, jest obowiązkową kwalifikacją do MP . Lista zakwalifikowanych zawodników do 

MP , będzie zamieszczona na portalu Poland – karate.pl, zaraz po rozegraniu turniejów kwalifikacyjnych. 

 

VI. Zgłoszenia na zawody kwalifikacyjne i na MP odbywać się będą przez program  Poland-karate.pl. 

 

VII. Regulaminy szczegółowe dotyczące zawodów kwalifikacyjnych i MP będą opublikowane na naszych 

stronach w terminie późniejszym. 

 

VIII. Wyniki osiągnięte na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców dadzą 

podstawę do ubiegania się o środki finansowe na potrzeby klubów 


