
OSTROŁĘKA

KWALIFIKACJE DO MISTRZOSTW EUROPY U16, U21, OPEN SENIORÓW 
MISTRZOSTWA POLSKIEJ FEDERACJI KARATE

I. Organizator.
MIĘDZYSZKOLNY KLUB KYOKUSHIN KARATE 
07-410 Ostrołęka, ul. 11 listopada 9
Nr konta: 20 8769 0002 0710 4415 2000 0010
Osoby do kontaktu: Artur Prusiński  tel. : 503 145 328, Marian Zając tel. : 600 299 773
II. Czas i miejsce Turnieju.
29.09.2018 - Hala Widowiskowo-Sportowa im. Arkadiusza  Gołasia
ul. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka
Rozpoczęcie zawodów godz. 10:00.
Zawody rozpoczną się od konkurencji kata.
III. Zgłoszenia i uczestnictwo.
1. Warunkiem dopuszczenia do Turnieju Kwalifikacyjnego zawodników i sędziów będzie 
posiadanie EKO Paszportu z aktualną EKO licencją na rok 2018. 2. Zawodnicy powinni posiadać 
czyste GI bez oznaczeń z innych zawodów krajowych i międzynarodowych 3. W kwalifikacjach 
mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości zawodników w danej kategorii 4. Do 
startu zostaną dopuszczone Kluby przynależne do PFKS z opłaconymi składkami członkowskimi 
PFKS do roku 2018 włącznie. 5. Do startu zostaną dopuszczone Kluby przynależne do PFKK. 
Zawodnicy tych klubów będą reprezentowali w turnieju Federację (w protokole w miejsce nazwy 
klubu zostanie wpisane PFKK). Warunkiem startu jest opłacenie przez PFKK składki członka 
wspierającego PFKS do roku 2018 włącznie.
2. Startowe płatne w gotówce 60zł w dniu zawodów  u organizatora.
3. Organizator nie ubezpiecza zawodników, jest to w gestii klubu macierzystego. 

Rejestracja i waga zgłoszonych zawodników:
- piątek,28 września 2018 r. godz. 18:00 – 20:00 – Hala Widowiskowo-Sportowa im. A. Gołasia, ul.
Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka
 - sobota,29 września 2018 r. godz. 08:00 – 09:30 – Hala Widowiskowo-Sportowa im. A. Gołasia, 
ul. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka

IV. Konkurencje.
1. Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach U16 (rok urodzenia 2002 i 2003):
Kumite kadetów w kategoriach wagowych (-50, -55, -60, -65, -70, -75, +75) kg
Kumite kadetek w kategoriach wagowych (-50, -55, -60, -65, +65) kg
Kata kadetów i kadetek
 - eliminacje: III Pinian, IV Pinian, V Pinian - wylosowane
- następne tury: Yantsu, Tsukino, Geksai-dai 
- od ćwierćfinałów zawodnicy sami decydują, które kata wykonają z tury finałowej. 



2. Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach U21 (rok urodzenia 1997, 1998, 
1999, 2000 – ukończone 18 lat w dniu zawodów):
Kumite mężczyzn U21 w kategoriach wagowych (-65; -70; -75; -80; -85; +85) kg
Kumite kobiet U21 w kategoriach wagowych (-50, -55; -60; -65; +65) kg
Kata mężczyzn i kobiet U21
- eliminacje: Yantsu, Saiha, Geksai-dai, Geksai-sho, Tsukino - wylosowane 
- następne tury: Seienchin, Seipai, Garyu, Kanku-dai, Sushi-ho 
- od ćwierćfinałów zawodnicy sami decydują, które kata wykonają z tury finałowej. 
3. Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach kumite senior:
Open mężczyzn 
Open kobiet
Kata U16, U21, oraz wszystkie konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującym 
regulaminem EKO. Aktualne regulaminy do pobrania na stronie EKO. 
V. Zasady przeprowadzenia zawodów.
Zawody zostaną rozegrane wg regulaminu EKO na 3 tatami.
1. Turniej rozegrany zostanie w konkurencji kumite oraz kata wg przepisów EKO
2. W odpowiednich kategoriach obowiązują ochraniacze:
białe bawełniane ochraniacze, suspensoria zakładane pod spodnie oraz ochraniacz piersi typu 
miseczkowego. Ochraniacz szczęki wg uznania zawodnika. Organizator zapewnia kaski i hogo.
3. Obowiązują walki o III miejsce.
4. Sędzia Główny – Eugeniusz Dadzibug 6 dan
5. Sędziowie techniczni Marek Krejpcio 5 dan, Wojciech Radziewicz 4 dan, Tomasz Lenkiewicz 4 
dan.
6. Każda ekipa powinna wystawić co najmniej 1 sędziego.
7. Obowiązkowo każdy sędzia powinien wziąć udział w szkoleniu sędziowskim przeprowadzonym 
po weryfikacji zawodników.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny.
9. Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego.
10. Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie przysługują wyłącznie Organizatorowi. 
VI. Nagrody.
1. Za miejsca I-III wręczone zostaną dyplomy i puchary.
2. Zawodnicy i sędziowie otrzymają w trakcie zawodów obiad.
VII Zgłoszenia.
Zgłoszenia wysyłamy do dnia 21 września 2018, do godziny 24:00
REJESTRACJA   OSTROŁĘKA   na stronie:
http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html
Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie nie będą przyjmowane. Wszelkie informacje 
dotyczące rejestracji – sensei Tomasz Lenkiewicz 605857585 
UWAGA! W czasie weryfikacji nastąpi sprawdzenie dokumentów i wagi. Proszę dokładnie 
podawać wagę zawodników. 
VIII. Zakwaterowanie we własnym zakresie. 
Hotel MOSiR, ul. Witosa 1, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 760 68 89 hasło: Mistrzostwa Karate
Zajazd HUBUS, Warszawska 48, 07-415 Olszewo-Borki, tel. 29 643 87 77
Hotelik Ostrołęka, ul. Bernardyńska 3, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 764-89-95, 604-514-575

Życzymy sukcesów i miłego pobytu w Ostrołęce.

http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,index.html
http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html


Data .............................................

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

........................
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) ZAWODNIKA NIELETNIEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

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

........................
(imię i nazwisko zawodnika oraz data urodzenia)

w zawodach Mistrzostwa Polskiej Federacji Shinkyokushin -Turniej 
Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy w dniu 29.09.2018 r. w konkurencji Kumite - 
semi kontakt.

Jednocześnie na podstawie Ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
nieograniczone  wykorzystanie  wizerunku  utrwalonego  na  fotografii,  filmie,
internecie lub innych mediach w zakresie związanym z realizacją w/w turnieju.

.........................................................................................................
podpis czytelny rodziców (opiekunów)

Uwaga!
Oświadczenie  wypełnia  rodzic  lub  prawny  opiekun  dziecka  w  całości
własnoręcznie.
Oczywiście, jeśli  dziecko posiada jednego rodzica lub opiekuna, oświadczenie
wypełnia jeden rodzic.


