
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin  

zaprasza reprezentację Waszego Klubu na  

IV Memoriał Masutatsu Oyamy 
02.10.2021, hala OSiR ul. Strumykowa 1 

 

Zawody organizowane dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Dzierżoniów, Starostwa 

Powiatu dzierżoniowskiego oraz sponsorów. 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN 

Organizator 
Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin  

DOJO - os. Jasne23 Dzierżoniów 

Adres do korespondencji: 58-203 Dzierżoniów, Włóki 79 

Tel. 605 851 890, 783 691 907 

            e- mail: dkskk77@wp.pl 

Współorganizator 

Urząd Miasta Dzierżoniów 

Starostwo Powiatowe 

Urząd Gminy Dzierżoniów 

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 

OSiR Dzierżoniów 

Termin i miejsce: 

02 października 2021 r. sobota, hala OSiR Dzierżoniów, ul. Strumykowa 1 

Cel Mistrzostw: 

 propagowanie sztuki Karate Kyokushin  

 wyłonienie najlepszych zawodników 

 wymiana doświadczeń adeptów karate 

 kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowego trybu życia 

 przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii społecznej 

 możliwość tworzenia każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach 
aktywności sportowej 
 

Patronat medialny: 

Doba.pl 
Telewizja Sudecka 

 
Uczestnictwo: 
 Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający  

 dokument tożsamości  ze zdjęciem stwierdzającym wiek zawodnika; 

 czyste białe gi; 

 oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych; 

 opłata startowa 60 zł - opłaty dokonujemy na konto bankowe BS w Dzierżoniowie 
10952700070032312520000001 do dnia 26.09.2021r. 

 posiadanie kompletu obowiązujących ochraniaczy osobistych;  

 badania lekarza sportowego (kumite semi kontakt). 
 Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach: 

 kata indywidualne  

 kumite semi kontakt  
 



 

 

KATA INDYWIDUALNE Z PODZIAŁEM NA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCÓW 

Konkurencja kata zostanie rozegrana tylko w jednej turze. Dzieci i kadeci wykonują kata wg wykazu, 

młodzicy, juniorzy młodsi oraz juniorzy wybierają dowolne kata z wykazu.  

Kategoria Roczniki Tura finałowa 

Dzieci 2012 i młodsi Taykyoku  1 

Kadeci 2011-2010 Taykyoku  2 

Młodzicy 2009-2008 Pinian  2, 3, 4, Tsukino kata  Sakugi 3, Gekisai 3 

Juniorzy 
młodsi 

2007-2006 Pinian  3, 4, 5 Tsukino kata, Sakugi 3, Gekisai 3 

Juniorzy 2005-2003 
Przed ukończeniem 18 roku życia 

Pinian 5, Tsukino kata, Gekisai 1 (dai), Gekisai 
3(sho),Yantsu, Saifa   

  

 

KUMITE SEMI KONTAKT 

kategoria  rocznik waga dziewczęta waga chłopcy  formuła      czas walki (s) 

dzieci   młodsi-2012 -25,+25 kg  -25, -30, +30 kg semi kontakt  60/60 

kadet   2011-2010 -35 +35 kg  -35, -40, +40 kg semi kontakt  60/60 

młodzik  2009-2008 -40, +40 kg  -40, -45, +45 kg semi kontakt  90/60 

junior młodszy 2007-2006 -45, -50, +50 kg -55, -60, +60 kg semi kontakt  90/60 

junior   2003-2004 -50, -55, +55 kg -65, -70, +70 kg semi kontakt  120/120 

   (2003 przed ukończonym 18 r.ż.) 

 

KUMITE  - przepisy IKO 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Jeżeli w kategorii będzie mniej niż trzech 

zawodników kategoria może być połączona z inną kategorią . 

techniki dozwolone: wszystkie techniki na wszystkie strefy (przepisy IKO), techniki  na strefę jodan (głowa) 

muszą być kontrolowane   (w przypadku KO - ciężkiego "nokautu" zawodnik kopiący zostanie 

zdyskwalifikowany)  

techniki zabronione: techniki ręczne na głowę, atak na stawy, atak na plecy, trzymanie, szarpanie,  

 

 

 



 

 

ZESTAW OCHRANIACZY DO KUMITE 

KATEGORIA OBOWIĄZKOWE OCHRANIACZE OSOBISTE OCHRANIACZE 
ZALECANE 
NIEOBOWIĄZKOWE 

DZIECI 
 

Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, mężczyźni suspensorium 
Kask z ochroną na twarz 
Ochraniacz tułowia hogo 

Kobiety suspensorium 
 

KADECI Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, mężczyźni suspensorium 
Kask z ochroną na twarz 
Ochraniacz tułowia hogo 

Kobiety suspensorium 
 

MŁODZICY Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, Kask z ochroną na twarz 
Ochraniacz tułowia hogo  
Mężczyźni suspensorium 
Kobiety ochraniacz na piersi 

Kobiety suspensorium 
Ochraniacz zębów 
"szczęka" 
 

JUNIORZY 
MŁODSI 

Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, Kask z ochroną na twarz 
Mężczyźni suspensorium 
Kobiety ochraniacz na piersi  

Kobiety suspensorium 
Ochraniacz zębów 
"szczęka" 
 

JUNIORZY Białe ochraniacze goleń-stopa 
Piąstkówki, Kask z ochroną na twarz 
Mężczyźni suspensorium 
Kobiety ochraniacz na piersi 

Kobiety suspensorium 
Ochraniacz zębów 
"szczęka" 
 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

08:00-9:30 weryfikacja 

09:30-10:00 narada sędziów 

10:00-12:00  konkurencja kata 

12:00-13:45 eliminacje kumite 

13:00-13:30 13.45-14:00 ustawienie zawodników do oficjalnego otwarcia 

14:00-15:00 oficjalne otwarcie, dekoracja konkurencji kata  

15:00-17:00 finały kumite 

szczegółowy program turnieju podany zostanie w dniu zawodów 

TERMIN ZGŁOSZEŃ 

zgłoszenia należy dokonać do 26 września 2021 roku poprzez OSU. Dodatkowe informacje udziela sensei Marcin 

Staściuk tel. 605851890 oraz sensei Tomasz Staściuk tel. 783 691 907    e- mail; dkskk77@wp.pl   Organizator 

nie będzie przyjmować zgłoszeń napływających po terminie. 



NAGRODY i PUNKTACJA DRUŻYNOWA: 

1 m-ce puchar, dyplom,  

2 m-ce puchar, dyplom,  

3 m-ce puchar, dyplom,  

Wyłonienie najlepszego i najlepszej zawodniczki Turnieju na podstawie wyników końcowych (ustala sędzia 

główny, techniczny i organizator) 

Punktacja drużynowa 1 m-ce  5 pkt. 
   2 m-ce  3 pkt. 
   3 m-ce  1 pkt. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 wstęp na zawody jest bezpłatny 

 składy sędziowskie powołuje sędzia główny w dniu zawodów 

 z każdego klubu obowiązkowo delegowany jest sędzia który posiada kompletny  strój sędziowski 

 obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa, zgodnie z prawem na macierzystym klubie, w którym 

zawodnik trenuje. Każdy zawodnik startujący  w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW 

 organizator zastrzega sobie prawo do korekt oraz zmian podziału na kategorie wagowe i wiekowe, 

dlatego prosimy o dokładną wagę zawodników. 

 zawody nie są imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych 

 w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje organizator oraz sędzia główny. 

UWAGA!!! 

Ze względu na pandemię w trakcie trwania mistrzostw będą obowiązywały poniższe zasady bezpieczeństwa 

 na terenie hali sportowej będą wpuszczone wyłącznie wpisane osoby ze zgłoszenia; 

 przed wejściem do hali oraz weryfikacji należy poddać się dezynfekcji dłoni i pomiarowi temperatury; 

 na terenie hali wszyscy zobowiązani są do noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego; 

 klub macierzysty zawodnika zobowiązany jest do zapewnienia kompletu ochraniaczy; 

 zawody odbędą się z bieżącymi obowiązującymi na dany dzień przepisami sanitarnymi. 

W IMIENIU ZARZĄDU KLUBU ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZAWODÓW SUKCESÓW SPORTOWYCH 

ORAZ WIELU NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ W DZIERŻONIOWIE 

OSU ! 

       


