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1. ORGANIZATOR 
 

Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite 
Kontakt: Shihan Janusz Piórkowski 5 DAN, tel. 509 592 502, e-mail: piorkowskijanusz@op.pl 
W zakresie obsługi zgłoszeń Marek Szyngiel, tel. 506 003 008, e-mail: mszyngiel@gmail.com 
 

Wspierający: 
 
MOSiR Jastrzębie-Zdrój, Kompleks Dąbrówka Hotel  

2. TERMIN I MIEJSCE 
 

02.04.2022r. (sobota), Hala MOSIR w Jastrzębiu-Zdroju, al. Jana Pawła II 6  

3. PATRONAT MEDIALNY 
JasnNet (Jastrzębski Portal Informacyjny) 

4. ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW 
Hotel organizacyjny Mistrzostw: 

Hotel Dąbrówka, 1 Maja 49, 44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. +48 32 476 27 04 lub 533 876 242 
strona: www.kompleksdabrowka.pl 
e-mail: recepcja@kompleksdabrowka.pl 
 
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc. Kierownicy ośrodków rezerwują miejsca we własnym zakresie. Dla 

zawodników, trenerów i kierowników ośrodków jest specjalna, obniżona cena za pobyt. Podczas rejestracji należy 

podać hasło „Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin”. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

W zawodach mogą brać udział zawodnicy reprezentujący kluby zrzeszone w PZK. Klub zgłaszający zawodnika musi 

posiadać aktualną (opłaconą) licencję klubową PZK. 

Warunki dopuszczenia zawodnika do startu: 

• ukończone 18 lat, 

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek, 

• minimum 3 kyu, 

• uiszczona opłata startowa – 80 PLN, 

• aktualne zaświadczenie lekarza sportowego, 

• licencję zawodnika PZK, 

• wypełniona i podpisana deklaracja zawodnika, 

• czyste, białe karate-gi bez numerów startowych z innych zawodów, 

• obowiązkowe ochraniacze zgodne z przepisami PZK: seniorzy – suspensoria, seniorki – miękki ochraniacz na 

piersi, białe-tekstylne ochraniacze „goleń-stopa” 

• posiadane ubezpieczenie NNW. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 

 

mailto:piorkowskijanusz@op.pl
mailto:mszyngiel@gmail.com
http://www.kompleksdabrowka.pl/
mailto:recepcja@kompleksdabrowka.pl
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6. PROGRAM MISTRZOSTW 
 

Piątek 01.04.2022 

 13:00 – 19:00  rejestracja i weryfikacja zawodników w hotelu organizacyjnym  
 19:00 – 20:00  narada sędziów w hotelu organizacyjnym 
 
Sobota 02.04.2022 

 09:00 – 09:45  odprawa sędziów na Hali MOSiR 
 10:00 – 10:30  oficjalne otarcie i rozpoczęcie zawodów 
 10:30 – 13:30  eliminacje na 2 matach 

14:00 – 16:30    półfinały i finały na 1 macie 
 17:00     dekoracja zawodników 

7. ZGŁOSZENIA 
 

1. Rejestracja zawodników oraz wszelkie zmiany danych odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną pod 
adresem: www.kyokushin.net.pl. Rejestracja rozpocznie się 15.03.2022. Zgłoszenia i zmiany przekazane w inny 
sposób nie będą przyjmowane. 

2. Podczas rejestracji klubu na w/w stronie należy podać dane do faktury jeżeli jest wymagana. 
3. Klub może posiadać tylko jedno konto. Każde dodatkowo zarejestrowane konto będzie traktowane jako 

niezależny klub. 
4. Podczas rejestracji zawodników kluby zobowiązane są do podania numerów licencji zawodników PZK.  
5. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 25.03.2022r. Po tym terminie nie będzie można zarejestrować w systemie 

nowych zawodników. Do 29.03.2022r. będzie możliwość wprowadzania korekt danych w systemie 
zgłoszeniowym ale tylko w zakresie zarejestrowanych wcześniej (w terminie) zawodników. Od 29.03.2022r. 
będzie można już tylko usuwać zawodników z listy. 

 

8. OPŁATA STARTOWA 
Opłatę startową (80 PLN) można uiścić podczas weryfikacji lub przelewem na konto bankowe Jastrzębskiego Klubu 
Kyokushin Karate KUMITE: 85 8470 0001 2001 0041 7925 0001 
 

9. WERYFIKACJA 
 

Weryfikacja odbędzie się w piątek 01.04.2022 w godzinach 13:00-19:00 w hotelu organizacyjnym. Ze względu na 

sytuację epidemiczną i konieczność unikania skupisk ludzkich forma weryfikacji będzie następująca: 

 

1. Przed podejściem do stolika weryfikacyjnego należy na wydzielonym stanowisku zważyć zawodników kumite i 

dokonać opłaty startowej (lub okazać potwierdzenie przelewu). Na tym stanowisku zawodnik otrzyma kartę 

weryfikacyjną. 

2. Do stolika weryfikacyjnego podchodzi się z kompletem dokumentów wraz z z wypełnioną kartą weryfikacyjną. 

 

Zawodnicy zgłoszeni po terminie, nie posiadający licencji zawodniczej PZK, zgody lekarza na udział w mistrzostwach, 

właściwej do kategorii wagi w dniu rejestracji (nie ma możliwości przepisania do innej kategorii), jak również 

zawodnicy, którzy nie dokonali opłaty startowej nie będą dopuszczeni do startu w zawodach. 

 

Niezgłoszenie się zawodnika do weryfikacji 01.04.2022 do godziny 19:00 spowoduje skreślenie go z listy startujących. 
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10. LOSOWANIE 
 

1. Losowanie odbędzie się w środę 30.03.2022. 

2. Startujący zawodnicy zostaną rozstawieni wyłącznie na podstawie wyników 48 Mistrzostw Polski Seniorów Karate 

Kyokushin, które odbyły się 12.06.2021 w Nowym Tomyślu. 

3. Po losowaniu nie będzie możliwości dokonywania zmian w drabinkach. Usunięcie osoby z listy skutkuje przejściem 

przeciwnika tzw. wolnym losem do kolejnego etapu walk. 
 

 

11. KONKURENCJE KUMITE 
 

Minimum dla kategorii kumite to 4 zawodników. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, to organizator zastrzega 
sobie prawo do odwołania kategorii bądź połączenia z inną.  
 
Podczas pierwszej walki zawodnik nie może mieć na sobie bandaży, plastrów, opasek i ściągaczy. W przypadku 
doznania kontuzji nie wykluczającej z zawodów, o dopuszczeniu do kolejnej walki i możliwości zastosowania w/w 
środków będzie decydował lekarz zawodów. 
 

KUMITE - SENIORZY - full kontakt  
  Czas walki: Eliminacje: 2 min, dogrywka 2 min. Półfinały i finały: 3 min, dogrywka 2 min, dogrywka 2 min, waga, dogrywka 2 min 
 Obowiązkowe: suspensor (seniorzy), ochraniacz piersi, goleń+stopa (seniorki) 
 Senior w dniu zawodów musi mieć ukończone 18 lat 

Lp Kategoria Roczniki Kategorie wagowe 
1 Seniorki 18 lat (skończone) i starsze (kobiety) 2004 i starsze -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg 

2 Seniorzy 18 lat (skończone) i starsi (mężczyźni) 2004 i starsi -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg 
 

12. POZOSTAŁE 
 

 

1. Sędzią głównym zawodów będzie Shihan Andrzej Drewniak 9 Dan. 
2. Sędzią technicznym zawodów będzie Shihan Jacek Czerniec 6 Dan. 
3. Przewodniczącym komisji weryfikacyjnej będzie sensei Marek Szyngiel 2 Dan. 
4. Sędziów obowiązuje oficjalny strój sędziego Polskiego Związku Karate Kyokushin: biała koszula z krótkim 

rękawem bez emblematów organizacyjnych, szare spodnie garniturowe bez mankietów, granatowy krawat, 
gwizdek na tasiemce. 

5. Składy sędziowskie zostaną powołane przez sędziego głównego w dniu zawodów. 
6. Każdy klub startujący w mistrzostwach zobowiązany jest wystawić minimum 1 sędziego. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu, poniesione podczas zawodów 

oraz za rzeczy zaginione. 
8. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje sędzia główny i organizator. 
9. Zawody będą przeprowadzane na 2 matach. 
10. Organizator zapewni ciepły posiłek podczas zawodów dla zawodników i sędziów ( od 12:00 do 15:00). 
11. Istnieje możliwość kupienia dodatkowych posiłków (również napojów, słodyczy) na miejscu. 
12. Zawodnicy otrzymują medal i dyplom za miejsca I do III. 
13. Nalepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka Mistrzostw otrzymają puchar.  

 
Organizator życzy miłego pobytu z Jastrzębiu-Zdroju i samych sukcesów. 

 


