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Klub Rekreacyjno Sportowy 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„CZARNI” w Katowicach 

 

ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w: 

 

XXI MISTRZOSTWACH POLSKI SENIORÓW OPEN I KATA  

KARATE KYOKUSHIN 

MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH KARATE 

KYOKUSHIN 
 

  

 

ORGANIZATOR 

TKKF „Czarni”  

40-472 Katowice 

Ul. Radosna 35c 

tel. Sensei Dorota Morawska 692430339, e-mail: d.morawska@czarni.com.pl 

www.czarni.com.pl 

 

TERMIN I MIEJSCE 

14 listopada (sobota) 2020 roku 

Ośrodek Sportowy „Szopienice” Katowice ul. 11 Listopada 16  

 

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW 

9:00 – 9:30 - przyjazd ekip 

9:30 – 10:00 - narada sędziów 

10:00 – 10:15 – otwarcie mistrzostw 

10:15 – eliminacje i finały w kat. Kata  

12:00 – eliminacje i finały w kat. Kumite  

18.00  – 18.30  - dekoracja zwycięzców. 

 

Obiad 13:00 – 15:00 I p.  
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I. REGULAMIN  MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW OPEN I KATA 

KARATE KYOKUSHIN  

 

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate w następujących kategoriach:  

 Kumite mężczyzn open 

 Kumite kobiet open  

 Kata mężczyzn  

 Kata kobiet  

 Kumite mężczyzn „Masters” +35 lat: -85 kg, +85 kg 

  

Kumite mężczyzn, kobiet i „oldboy” zostaną rozegrane indywidualnie systemem pucharowym. Kata 

mężczyzn i kobiet zostaną rozegrane w dwóch turach:  

 

I tura – kata obowiązkowe 

wybrane przez sędziów spośród 

Pinian sono yon , Pinian sono go, Tsuki - no kata , 

Yantsu , Saifa  

II tura - kata dowolne wybrane 

przez zawodników spośród 

Garyu, Sushi - ho, Seipai, Kanku - dai,  

Geksai - sho, Seienchin, Geksai - dai 

 

Punktacja drużynowa łącznie dla kobiet i mężczyzn zostanie policzona w następujący sposób:  

I miejsce 5pkt, II miejsce 3pkt, III miejsce 1pkt.  

 

  

II. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH  

KARATE KYOKUSHIN (roczniki 2005–2006)  

 
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate w następujących kategoriach:  

 Kumite semi kontakt juniorek mł.: -50 kg, -55 kg, +55 kg,  

 Kumite semi kontakt juniorów mł.: -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg,  

 Kata indywidualne dziewcząt  

 Kata indywidualne chłopców  

  

Kumite zostaną rozegrane indywidualnie systemem pucharowym.  

Kata zostaną rozegrane w dwóch turach:  

 

I tura – kata obowiązkowe 

wybrane przez sędziów spośród 

Taikyoku sono san, Pinan sono ich,  

Pinian sono ni,  

II tura - kata dowolne wybrane 

przez zawodników spośród 

Pinian Sono San, Pinian Sono Yon,  

Sokugi sono ni, Sokugi sono san, Tsuki - no Kata 

 

 

 

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 
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1. W turnieju mogą wziąć udział reprezentacje klubów członkowskich PZK składające się z dowolnej 

liczby zawodników, posiadających licencję zawodniczą PZK. 

2.  Do weryfikacji wymagane będą:  

 Aktualne badania lekarskie  

 Dokument tożsamości,  

 Licencja zawodnika PZK,  

 Wymagany jest stopień minimum 3 kyu dla seniorów  

 uregulowana opłata startowa w wysokości 60,00 zł. 

 Juniorzy Młodsi - podpisane przez prawnych opiekunów oświadczenie (Załącznik nr 1MP), 

 Seniorzy i Masters - wypełniona Deklaracja Zawodnika (Załącznik 2MP),  

 Czyste białe karate-gi  

 Ochraniacze zgodne z przepisami:  

· seniorzy - suspensoria,  

· seniorki - ochraniacze na piersi i białe ochraniacze goleń - stopa  

· juniorzy młodsi - piąstkówki, białe ochraniacze goleń - stopa, suspensoria, kask i hogo  

· juniorki młodsze - piąstkówki, białe ochraniacze goleń - stopa, kask i hogo 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Rejestracja zawodników odbędzie się przez mykyokushin.pl i będzie otwarta od 5 listopada 

(czwartek) do 9 listopada (poniedziałek). 

 Weryfikacja zawodników odbędzie się w siedzibie klubu (ul. Radosna 35 C) w dniu 13.11 

w godz. od 16:00 do 20:00. Zawodnicy startujący w kat. Kata nie muszą osobiście stawiać się 

na weryfikacji. Dokumenty przedkłada kierownik zgłaszający reprezentację klubu. 

 W przypadku dostatecznej ilości sędziów turniej odbędzie się na trzech matach, 

 Organizator zapewnia uczestnikom jeden ciepły posiłek, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu poniesione 

podczas zawodów, 

 Impreza odbędzie się bez udziału publiczności, 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator, 

 Ze względów bezpieczeństwa nie jest planowana Sayonara. 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  
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Ze względu na pandemię koronawirusa w trakcie trwania turnieju będą obowiązywały poniższe zasady 

bezpieczeństwa: 

1. Przed wejściem do hali sportowej oraz weryfikacji należy poddać się dezynfekcji dłoni, 

2. witamy się i pozdrawiamy ukłonem REI z głośnym OSU! zachowując dystans 1,5m, nie podajemy 

sobie rąk 

3. Na terenie hali sportowej oraz w trakcie weryfikacji uczestnicy muszą mieć obowiązkowo zakryte 

usta i nos (maseczka, komin, przyłbica itp.), 

4. Na terenie hali sportowej oraz w trakcie weryfikacji należy zachować dystans społeczny, 

5. Klub macierzysty zawodnika musi zapewnić startującemu ochraniacz typu hogo, oraz kask. 

 

                                                          

 

 

 

Osu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Załącznik nr 1MP 
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1. ………………………………………….   2. ………………………………………... 

          Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego*/Opiekunów Prawnych* 

  ……………………………………………………………………………………… 

                                  / adres zamieszkania, nr. Telefonu / 

 

Zgoda Opiekuna*/Opiekunów Prawnych* na udział dziecka 

w  

MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH KARATE KYOKUSHIN 
 

Wyrażam*/wyrażamy* zgodę na udział mojego dziecka*/naszego dziecka* 

........................................................................................................................................... 

( imię i nazwisko dziecka) 

w turnieju pod nazwą  

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH KARATE KYOKUSHIN 
który zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Karate i odbędzie się  

14 listopada 2020 roku w Katowicach w kategorii Kata oraz Kumite Semi Kontakt. 

1. Oświadczam/my*, że moje/nasze* dziecko nie choruje na koronawirusa, nie miało na przestrzeni ostatnich 
czternastu dni świadomej styczności z osobami zakażonymi koronawirusem oraz nie jest objęte kwarantanną 
z powodu koronawirusa. 

2. Oświadczam/my*, że stan zdrowia mojego/naszego* dziecka nie  budzi zastrzeżeń do udziału w turnieju. 

3. Oświadczam/my*, że moje/nasze*dziecko posiada indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będę rościć żadnych 
pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez moje/nasze* dziecko ewentualnych urazów lub kontuzji 
w czasie zawodów.  

4. Wyrażam/my* zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających 
życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze 
szpitala.  

5. Wyrażam/my* zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego/naszego* dziecka w zakresie potrzebnym 
do przygotowania oraz przeprowadzenia turnieju.  

6. Wyrażam/my* zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku mojego/naszego* dziecka do celów 
związanych z przeprowadzeniem i promocją turnieju.  

7. Administratorem danych osobowych zawodników, na czas przygotowania i udziału w turnieju, jest TKKF „Czarni” 
z siedzibą w Katowicach, ul. Radosna 35c. Po zakończeniu turnieju dane osobowe nie będą przetwarzane i nie będą 
udostępniane osobom trzecim poza komunikatem końcowym z zawodów. 

8. Oświadczam/my*, że zapoznałam/zapoznałem/zapoznaliśmy* się z regulaminem turnieju i 
zobowiązuje/zobowiązujemy* się do jego przestrzegania.  

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

          …..............................................                        ………………..………….……………….. 
                             Miejscowość, data                    Czytelne podpisy Rodziców/Opiekunów prawnych 

 

      

 Załącznik nr 2MP 
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OŚWIADCZENIE   ZAWODNIKA  PEŁNOLETNIEGO 

 

………………………………………………………………………………….........……………… 
(Nazwisko i Imię) 

 

………………………………………………………………………………….........……………… 
(Adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………….........……………… 
(Nr telefonu kontaktowego) 

 

W związku z moim udziałem w XXI MISTRZOSTWACH POLSKI SENIORÓW OPEN I KATA  

KARATE KYOKUSHIN  w dniu 14.11.2020 r. w Katowicach  

w konkurencji ……………………………………………………………………………………………… 

1. Oświadczam, że nie choruje na koronawirusa, nie miałem na przestrzeni ostatnich czternastu dni 
świadomej styczności z osobami zakażonymi koronawirsem oraz nie jestem objęty/ta* kwarantanną 
z powodu koronawirusa. 

2. Oświadczam, że w dniu turnieju będę legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi, zezwalającymi 
na udział w/w turnieju oraz będę posiadać komplet obowiązujących ochraniaczy.  

3. Oświadczam, że posiadam indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będę rościć żadnych pretensji 
do organizatora z tytułu odniesionych prze zemnie ewentualnych urazów lub kontuzji w czasie zawodów.  

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 
zagrażających mojemu życiu lub zdrowiu. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, proszę zawiadomić  

Pana/Panią…………..…………………………………………….. 

tel. kontaktowy ……………………………………………………. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do przygotowania oraz 
przeprowadzenia turnieju.  

6. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku do celów związanych 
z przeprowadzeniem i promocją turnieju.  

7. Administratorem danych osobowych zawodników, na czas przygotowania i udziału w turnieju, jest TKKF 
„Czarni” z siedzibą w Katowicach, ul. Radosna 35c. 

Po zakończeniu turnieju dane osobowe nie będą przetwarzane i nie będą udostępniane osobom trzecim 
poza komunikatem końcowym z zawodów. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

       …..............................................                     ………….……………………………….……… 
                      Miejscowość, data                                    /Czytelny podpis/ 

 

 


