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Zaproszenie 
  

  MISTRZOSTWA MAKROREGIONU ŚLĄSKIEGO 
oraz    

    MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 
 KARATE KYOKUSHIN 

Dąbrowa Górnicza 
 14.03.2021  

 
 
 

ORGANIZATOR: 
 
Dąbrowski Klub Karate w Dąbrowie Górniczej 
Telefon kontaktowy : Artur Sroka 504 296 601 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY : 
 
Śląski Okręgowy Związek Karate 
Urząd Miasta Dabrowa Górnicza 
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 
 

PARTNERZY: 
 
Hotel Holiday Inn  
Zagłębiowski Klub Karate Kyokushin 
 

PATRONAT HONOROWY: 
 
Pan Marcin Bazylak - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  
 

TERMIN I MIEJSCE: 
 
14.03.2021 r., Hala Widowiskowo - Sportowa „CENTRUM”  
w Dąbrowie Górniczej, ul. Aleja Róż 3. 
 

 
Orientacyjny  program zawodów: 

9.00 – 9.30 narada sędziów, 
10.00 – 12.00 rozpoczęcie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (Kata i Kumite), 
12.00 - 12.30  dekoracja zwycięzców MMM, 
13.00 – 19.30 rozpoczęcie Mistrzostw Makroregionu Śląskiego (Kata i Kumite), 
19.30 – 20.30 dekoracja zwycięzców powyżej 18 lat 
Rejestracja i weryfikacja zawodników – dzień przed zawodami – szczegóły w dalszej części 
komunikatu. 
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REGULAMIN 
MISTRZOSTW MAKROREGIONU ŚLĄSKIEGO 

 
1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK 

w następujących konkurencjach:  
 
• Kumite seniorów (ukończone 18 lat), 

• Kumite seniorek (ukończone 18 lat),  

• Kumite masters (ukończone 35 lat) , 

• Kumite semi kontakt juniorów (roczniki 2005, 2004 i 2003 - zawodnicy z tego rocznika, 
którzy jeszcze nie ukończyli 18 lat), 

• Kumite semi kontakt juniorek (roczniki 2005, 2004 i 2003 - zawodniczki z tego 
rocznika, które jeszcze nie ukończyły 18 lat), 

• Kumite semi kontakt juniorów młodszych (roczniki 2006 i 2007), 

• Kumite semi kontakt juniorek młodszych (roczniki 2006 i 2007), 

• Kata seniorów (rocznik 2003 ukończone 18 lat i starsi), 

• Kata seniorek (rocznik 2003 ukończone 18 lat i starsi), 

• Kata juniorów (roczniki 2005, 2004 i 2003 - zawodnicy z tego rocznika, którzy jeszcze 
nie ukończyli 18 lat)  

• Kata juniorek (roczniki 2005, 2004 i 2003 - zawodniczki z tego rocznika, które jeszcze 
nie ukończyły 18 lat)  

• Kata juniorów młodszych (roczniki 2006 i 2007) 

• Kata juniorek młodszych (roczniki 2006 i 2007)   
 
 

2. Konkurencja kumite seniorów (ukończone 18 lat) zostanie rozegrana 
systemem pucharowym w następujących kategoriach: 
 
• Seniorzy : kat. -65, -70, -75, -80, +80 kg 

• Seniorki : kat. –55, -60, - 65kg, +65 kg.  

• Masters : kat -85, +85 kg  

• Juniorzy : kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg 

• Juniorki : kat. -55, -60, +60kg  

• Juniorzy młodsi : kat. -50, -55, -60, -65, +65 kg 

• Juniorki młodsze : kat. -50, -55, +55kg   
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3. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach: 
 
• tura I  obowiązkowa , zawodnik wykonuje kata  w drodze losowania, 

• tura II – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej. 
 
 

Kategoria I tura II tura 

Seniorzy/Seniorki Pinan sono yon  
Pinan sono go 

 Yantsu  
Tsuki no kata 

Saiha 

Garyu 
Sushi-Ho 

Seipai 
Kanku Dai 
Seienchin 

Juniorzy/Juniorki Pinian sono ni 
 Pinian sono san  
Pinian sono yon 

 

Pinian sono go 
 Tsuki no kata 

 Geksai dai, 
Geksai sho 

 Yantsu  
 Saiha 

Juniorzy młodsi/Juniorki 
młodsze 

Taikyoku sono san 
 Pinian sono ichi 
 Pinian sono ni 

Sakugi sono ni 
Sakugi sono san 
Pinian sono san 
 Pinian sono yon  

Tsuki no kata 
 

 
WARUNKI  UCZESTNICTWA: 

 

1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w 

danej konkurencji. 

 

2. W turnieju mogą brać udział reprezentacje klubów Karate Kyokushin posiadające licencję 

Polskiego Związku Karate i mające opłaconą składkę członkowską na rok 2021. 

 

3. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

- minimum 4 kyu (seniorzy) i 6 kyu (juniorzy i juniorzy młodsi), 

- aktualną kartę zdrowia sportowca, 

- licencję zawodnika PZK, 

- dowód osobisty/legitymacja szkolna, 

- zgodę rodziców na załączonym druku lub oświadczenie pełnoletni zawodnicy, 

- uiszczoną opłatę startową,  

- czyste, białe karate gi bez napisów na plecach, długość rękawa do połowy przedramienia 

- Seniorzy: suspensor i opcjonalnie ochraniacze na zęby 

- Masters: suspensor, białe tekstylne ochraniacze goleń-stopa, białe tekstylne ochraniacze 

  na pięści, kask zakrywający także tył głowy  

- Seniorki: miękkie ochraniacze na piersi, białe tekstylne ochraniacze goleń-stopa 
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              - Juniorzy i juniorzy młodsi: suspensor, białe tekstylne ochraniacze goleń-stopa, białe  

                 tekstylne ochraniacze na pięści, kask zakrywający także tył głowy, dwu kolorowe hogo 

- Juniorki i juniorki młodsze: białe tekstylne  ochraniacze goleń-stopa, białe tekstylne  

   ochraniacze na pięści, kask zakrywający także tył głowy, dwukolorowe hogo. 

   Organizator nie zapewnia żadnych ochraniaczy. 

 

       ZGŁOSZENIA – WERYFIKACJA – LOSOWANIE: 

1. Rejestracja zawodników  (wraz z nr licencji PZK oraz osiągnięciami z MP i MMŚ za 

2021r.) oraz wszelkie zmiany danych odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną pod 
adresem: www.kyokushin.net.pl. Rejestracja rozpocznie się 01.03.2021. Zgłoszenia i 
zmiany przekazane w inny sposób nie będą przyjmowane. 

2. Podczas rejestracji klubu na w/w stronie należy podać dane do faktury oraz dane sędziego 
zgłoszonego do sędziowania i osobno zgłoszonego trenera/sekundanta. 
 

3. Klub może posiadać tylko jedno konto. Każde dodatkowo zarejestrowane konto będzie 
traktowane jako niezależny klub. 

4. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 05.03.2021r. Po tym terminie nie będzie można 
zarejestrować w systemie nowych zawodników. Do 09.03.2021r. będzie możliwość 
wprowadzania korekt danych w systemie zgłoszeniowym ale tylko w zakresie 
zarejestrowanych wcześniej (w terminie) zawodników. Od 10.03.2021r. będzie można już 
tylko usuwać zawodników z listy. 

5. W razie problemów z wypełnieniem i przesłaniem  zgłoszenia prosimy dzwonić na telefon 

kontaktowy : 506 003 008 – Marek Szyngiel. 

 
Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 13.03.2020 r. w godzinach 14.00 – 19.00 w jednej 

z sal konferencyjnych hotelu Holiday Inn ul. Aleja Róż 1a, znajdującym się w bezpośrednim 

sąsiedztwie  Hali Widowiskowo Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej. 

Ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność unikania skupisk ludzkich zmieniamy formę weryfikacji: 

1. Przed podejściem do stolika weryfikacyjnego zawodnicy startujący w kumite powinni 

zostać zważeni na wyznaczonym stanowisku. 

2. Do stolika weryfikacyjnego podchodzi tylko i wyłącznie kierownik ekipy z kompletem 

dokumentów. Zabrania się podchodzenia zawodnikom do stolika weryfikacyjnego! 

 

Losowanie odbędzie się w dniu 13.03.2021 r. po zakończeniu weryfikacji. 

 

OPŁATA  STARTOWA : 

Opłata startowa wynosi 60,00 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Zagłębiowski Klub 

Karate Kyokushin :  

31 1050 1360 1000 0090 3042 0062  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.03.2021.  

Płatność gotówką na miejscu  wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym 

zgłoszeniu na adres mailowy: biuro@terminatus.pl 

 

Przy realizacji płatności prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury z 

adresem i nr NIP. 

http://www.kyokushin.net.pl/
mailto:biuro@terminatus.pl
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      REGULAMIN 

   MISTRZOSTW  MIĘDZYWOJEWÓDZKICH  MŁODZIKÓW 
1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów i regulaminu PZK w następujących 

konkurencjach: 

- kumite semi kontakt młodzików/młodziczek (rocznik 2008,2009) 

             - semi kontakt młodzików : - 40 kg, - 45 kg, -50 kg, -60 kg, +60 kg 

             - semi kontakt młodziczek : -40 kg, - 50 kg, + 50 kg 

             - kata młodzików 

 - kata młodziczek 

 

2.  Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach: 

- tura I obowiązkowa, zawodnik wykonuje kata w drodze losowania, 

- tura II zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych poniżej. 

 

Kategoria I Tura II Tura 

Młodzik/Młodziczka Taikyoku sono ichi 

Taikyoku sono san 

Pinian sono ichi 

Pinian sono ni 

Pinian sono san 

Pinian sono yon 

Tsuki no kata 

Sakugi sono san 

  

  WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w 

danej konkurencji. 

2. W turnieju mogą brać udział reprezentacje klubów Karate Kyokushin posiadające licencję 

Polskiego Związku Karate i mające opłaconą składkę członkowską na rok 2021. 

3. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający : 

- minimum 9.1 kyu, 

- aktualną zgodę lekarza, 

- licencję zawodnika PZK, 

- legitymację szkolną, 

- zgodę rodziców na załączonym druku, 

- uiszczoną opłatę startową, 

- czyste, białe karate gi bez napisów na plecach, 

- białe tekstylne ochraniacze goleń-stopa i białe tekstylne ochraniacze na pięści, 

- Suspensor – chłopcy, 

- kaski zakrywający także tył głowy i ochraniacz typu hogo do semi kontaktu (zapewnia 

macierzysty Klub zawodnika), 

Organizator nie zapewnia żadnych ochraniaczy 

 

ZGŁOSZENIA – WERYFIKACJA – LOSOWANIE: 
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1. Rejestracja zawodników  (wraz z nr licencji PZK oraz osiągnięciami z MP i MMŚ za 

2021r.) oraz wszelkie zmiany danych odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną pod 
adresem: www.kyokushin.net.pl. Rejestracja rozpocznie się 01.03.2021. Zgłoszenia i 
zmiany przekazane w inny sposób nie będą przyjmowane. 

2. Podczas rejestracji klubu na w/w stronie należy podać dane do faktury oraz dane sędziego 
zgłoszonego do sędziowania i osobno zgłoszonego trenera/sekundanta. 

3. Na potrzeby sprawozdawczości dla Ministerstwa Sportu, podczas weryfikacji, będą 

zbierane numery PESEL zawodników Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów pozwalających zweryfikować 

poprawność numeru PESEL zawodnika. W przypadku braku takiego dokumentu prosimy 

umieścić numer PESEL na oświadczeniu rodzica. Udział zawodnika w zawodach będzie 

możliwy tylko i wyłącznie w przypadku podania poprawnego numeru PESEL. Jeżeli 

system informatyczny zgłosi błąd numeru PESEL, nastąpi dyskwalifikacja zawodnika.  

 
4. Klub może posiadać tylko jedno konto. Każde dodatkowo zarejestrowane konto będzie 

traktowane jako niezależny klub. 
5. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 05.03.2021r. Po tym terminie nie będzie można 

zarejestrować w systemie nowych zawodników. Do 09.03.2021r. będzie możliwość 
wprowadzania korekt danych w systemie zgłoszeniowym ale tylko w zakresie 
zarejestrowanych wcześniej (w terminie) zawodników. Od 10.03.2021r. będzie można już 
tylko usuwać zawodników z listy. 

6. W razie problemów z wypełnieniem i przesłaniem  zgłoszenia prosimy dzwonić na telefon 

kontaktowy : 506 003 008 – Marek Szyngiel. 

 
Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 13.03.2020 r. w godzinach 14.00 – 19.00 w jednej 

z sal konferencyjnych hotelu Holiday Inn ul. Aleja Róż 1a, znajdującym się w bezpośrednim 

sąsiedztwie  Hali Widowiskowo Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej. 

Ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność unikania skupisk ludzkich zmieniamy formę weryfikacji: 

1. Przed podejściem do stolika weryfikacyjnego zawodnicy startujący w kumite powinni 

zostać zważeni na wyznaczonym stanowisku. 

2. Do stolika weryfikacyjnego podchodzi tylko i wyłącznie kierownik ekipy z kompletem 

dokumentów. Zabrania się podchodzenia zawodnikom do stolika weryfikacyjnego! 

 

Losowanie odbędzie się w dniu 13.03.2021 r. po zakończeniu weryfikacji. 

 

      OPŁATA  STARTOWA : 

Opłata startowa wynosi 60,00 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Zagłębiowski Klub 

Karate Kyokushin :  

31 1050 1360 1000 0090 3042 0062  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.03.2021.  

 

Płatność gotówką na miejscu  wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym 

zgłoszeniu na adres mailowy: biuro@terminatus.pl 

Przy realizacji płatności prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury z 

adresem i nr NIP. 

http://www.kyokushin.net.pl/
mailto:biuro@terminatus.pl
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      POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 
 

1. Sędzia Główny Shihan Andrzej Drewniak. 
2. Sędzia Techniczny Shihan Andrzej Manecki  
3. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sensei Roman Dymek. 
4. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów. 

(prosimy o zabranie ze sobą kompletnych strojów sędziowskich oraz gwizdka). 
5. Każdy klub ma obowiązek wystawienia minimum jednego sędziego. 
6. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów kluby uczestniczące w MMŚ zobowiązane 

są do oddelegowania minimum dwóch sędziów. 
 

7. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ubezpieczenie NNW.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu 
poniesione podczas zawodów. 

8. Organizator zapewnia ciepły posiłek w ramach opłaty startowej. 
9. Za zajęcia miejsc punktowanych  od 1- 3 w konkurencji indywidualnej organizator 

zapewnia medal i dyplom oraz w punktacji  drużynowej za zajęcie 1-3 – puchar. 
10. Każdy zawodnik startujący w konkurencji semi kontakt, zobowiązany jest do stawienia się 

przed walką przy macie wraz z osobą sekundującą.  Sekundant jest zobowiązany do 
założenia zawodnikowi ochraniaczy, hogo i kasku. 

11. Wszystkie osoby obecne w trakcie zawodów na obiekcie zobowiązane są do 
bezwzględnego wykonywania poleceń służby porządkowej organizatora pod rygorem 
usunięcia z imprezy. 

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

13. W przypadku zgłoszenia do danej kategorii niedostatecznej ilości 
zawodników/zawodniczek, konkurencja może zostać odwołana lub połączona. 

14. Rekomendowane noclegi; hotel Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej, ul. Aleja Róż 1a 
Specjalna. Oferta dla uczestników turnieju na hasło „mistrzostwa karate”. Pokój 
jednoosobowy ze śniadaniem – 229 zł, pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 279. 

15. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator. 
 

 
 
UWAGA: 
 
Ze względu na pandemię koronawirusa  w trakcie trwania mistrzostw będą obowiązywały 
poniższe zasady bezpieczeństwa: 
 
1. Mistrzostwa będą się odbywały bez udziału publiczności, 
2. Przed wejściem na obiekt oraz weryfikacji należy poddać się dezynfekcji dłoni oraz 

pomiarowi temperatury, 
3. Na terenie obiektu oraz w trakcie weryfikacji  uczestnicy muszą mieć obowiązkowo 

zakryte usta i nos (maseczka, komin), 
4. Na terenie obiektu oraz w trakcie  weryfikacji należy zachować dystans społeczny, 
5. Klub macierzysty zawodnika musi zapewnić startującemu ochraniacz typu hogo, oraz kask, 
6. Po zakończeniu rywalizacji w kat. Młodzieżowych, junior mł, junior zawodnicy muszą 

opuścić obiekt, 
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7. Na terenie obiektu przebywać mogą zgłoszeni zawodnicy, sędziowie, trenerzy, 
sekundanci, obsługa techniczna, obsługa medyczna. 

8. Sędziowie w trakcie przebywania na macie zobowiązani są do używania rękawiczek 
ochronnych. 

9. W przypadku nasilenia sytuacji epidemiologicznej zawody mogą być odwołane. 
 

 
 

ORGANIZATORZY 
 

MISTRZOSTW MAKROREGIONU ŚLĄSKIEGO i MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW 
  

MŁODZIKÓW ŻYCZĄ SUKCESÓW SPORTOWYCH 
  

ORAZ MIŁEGO POBYTU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. 


