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 treningi od 2 do 5 razy 

w tygodniu

 wykwalifikowani 
instruktorzy

 program zajęć 
dostosowany do wieku 
i sprawności

 podział na grupy 
wiekowe i wg stopnia 
zaawansowania

 regularne obozy 
treningowe

 udział w turniejach

Karate jest sztuką i 
filozofią walki.
Nie jest ważna 
przegrana czy 
wygrana,
ale doskonalenie 
samego siebie.

Masutatsu Oyama

NIP
925-21-35-075

REGON
520472937

Adres:
67-120 Kożuchów
Mirocin Dolny 12

Telefon:
tel. 602 756 415

e-mail: 
nkkk@o2.pl

www:
klubkarateronin.pl

REGULAMIN

XIV OGÓLNOPOLSKICH  MISTRZOSTW 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KARATE  KYOKUSHIN
„RONIN CUP”

O PUCHAR BURMISTRZA KOŻUCHOWA

1. Cel Turnieju :

 upowszechnianie,  popularyzacja  i  rozwój  
Karate Kyokushin, 

 wyłonienie  najlepszych  zawodników  w  danej
 konkurencji i kategorii wagowej i wiekowej.

2. Organizator :

 Urząd Miasta Kożuchów

 Klub Karate RONIN Kożuchów

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w 
Kożuchowie

3. Termin i miejsce :

 28.05.2022 r.

 Szkoła nr 5 w Kożuchowie ul. 22 lipca 1807 5
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4. Warunki uczestnictwa

W Turnieju mogą brać udział ekipy składające się z nieograniczonej ilości
zawodników z danego klubu w każdej kategorii i konkurencji.

Do startu w kumite zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający:

 aktualną kartę zdrowia sportowca (badania potwierdzone przez lekarza sportowego)
– dotyczy konkurencji kumite  semi kontakt , full kontakt

 czyste białe kimono

 wymagane przepisami ochraniacze

5. Turniej będzie rozgrywany i sędziowany wg przepisów i regulaminu Polskiego Związku
Karate Kyokushin.

Sędzia Główny – shihan Witold Stolarczyk
Sędzia Techniczny - shihan Janusz Piórkowski

6. Konkurencje i kategorie wagowe:

O zakwalifikowaniu zawodnika do konkurencji kumite  decyduje rok urodzenia.

 A. Konkurencja kumite bez kontaktu:
 kumite bez kontakt dzieci 6-7 lat chłopcy (rocznik 2016 – 2015)
 kumite bez kontakt dzieci 6-7 lat dziewczęta (rocznik 2016 – 2015)
 kumite bez kontakt Kadetów młodszych 8-9 lat (rocznik 2014 – 2013)
 kumite bez kontakt Kadetek młodszych 8-9 lat (rocznik 2014 – 2013)
 kumite bez kontakt Kadetów 10-11 lat (rocznik 2012 – 2011)
 kumite bez kontakt Kadetek 10-11 lat (rocznik 2012 – 2011)

 B. Konkurencja kumite lekki kontakt kadetów:
 kumite lekki  kontakt  Kadetów  10-11  lat  (rocznik  2012  –  2011)  do 40kg,

pow.40kg
 kumite  lekki  kontakt  Kadetek   10-11  lat  (rocznik  2012  –  2011)  do  40kg,

pow.40kg



K L U B  K A R A T E

RONIN KOŻUCHÓW
Posiada licencję Polskiego Związku Karate

 C.Konkurencja kumite semi kontakt –młodzików, juniorów mł., junior,
senior:

 kumite semi kontakt Młodzików 12 – 13 lat (rocznik 2010 – 2009) do 45 kg,
-50 kg, pow. 50 kg

 kumite semi kontakt Młodziczek 12 – 13 lat (rocznik 2010 – 2009) do 45 kg,
-50 kg, pow. 50 kg

 kumite semi  kontakt Juniorów mł.  14-15 lat (rocznik 2008-2007) do 50
kg, -60 kg, pow. 60 kg

 kumite semi  kontakt Juniorek mł.  14-15 lat (rocznik 2008-2007) do 50 kg,
-55 kg,  pow. 55 kg

 kumite semi  kontakt Juniorów  16-17 lat (rocznik 2006-2005) do 65 kg,
pow. 65 kg

 kumite semi  kontakt Juniorek  16-17 lat (rocznik 2006-2005) do 55 kg,
pow. 55 kg

 kumite  semi   kontakt  seniorów  pierwszego  kroku  (pomarańczowe  i
niebieskie paski) 

+18 lat (rocznik 2004 i starsi) do 75 kg, pow. 75 kg
 kumite  semi   kontakt  seniorek  pierwszego  kroku  (pomarańczowe  i

niebieskie paski) 
+18 lat (rocznik 2004 i starsi) do 55 kg, pow. 55 kg

 D. Konkurencja kata zostaną rozegrane w kategoriach :

 Chłopców  6-7 lat (rocznik 2016 – 2015) 
 Dziewcząt 6-7 lat (rocznik 2016 – 2015)

 Kadetów młodszych  8-9 lat (rocznik 2014 – 2013) 
 Kadetek  młodszych 8-9 lat (rocznik 2014 – 2013)   

 Kadetów  10-11 lat (rocznik 2012 – 2011) 
 Kadetek   10-11 lat (rocznik 2012 – 2011)   

 Młodzików  12-13 lat (rocznik 2010 – 2009) 
 Młodziczek  12-13 lat (rocznik 2010 – 2009)

 Juniorów mł.  14-15 lat (rocznik 2008-2007) 
 Juniorek mł.   14-15 lat (rocznik 2008-2007)

  Juniorów  16-17 lat (rocznik 2006-2005) 
 Juniorek    16-17 lat (rocznik 2006-2005) 
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Konkurencja Tura eliminacyjna Tura finałowa

dzieci
Kadet młodszy

Taikyoku sono
ichi

Taikyoku sono ni

Kadet 
Taikyoku sono

san

Pinian sono ichi
Pinian sono ni

Sakugi sono ichi, ni

Młodzik Pinian sono ichi
Pinian sono ni

Pinian sono san
Sakugi sono san

Junior mł. Pinian sono ni
Pinian sono san
Pinian sono yon

Tsuki no kata

Junior Pinian sono san
Pinian sono go
Tsuki no kata

Geksai dai
Geksai sho

Yantsu
Saiha

Kanku-dai
Seienchin
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OCHRANIACZE :
Kadeci: kask, piąstkówki, ochraniacze kroczy i stóp
Młodzicy: hogo, kask, piąstkówki, ochraniacze kroczy i stóp 
Juniorzy mł.: hogo, kask, piąstkówki, ochraniacze kroczy i stóp
Juniorzy: piąstkówki, kaski, ochraniacze kroczy i stóp, biustu dla kobiet 
Seniorzy: piąstkówki, kaski, ochraniacze kroczy i stóp, biustu dla kobiet

KAŻDY KLUB WE WŁASNYM ZAKRESIE ZAOPATRUJE SWOICH ZAWODNIKÓW 
W OCHRANIACZE

We wszystkich kategoriach zostaną rozegrane walki o III miejsce.

W przypadku zgłoszenia do danej kategorii wagowej mniejszej ilości
zawodników niż 4 osoby, kategoria się nie odbędzie albo może nastąpić jej

połączenie z inną kategorią.

Bez kompletu ochraniaczy zawodnik nie zostanie dopuszczony do walk. 

PROSIMY O DOKŁADNE PODANIE WAGI ZAWODNIKA BO W RAZIE DUŻEJ ILOŚCI
ZAWODNIKÓW W KATEGORII ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODZIELENIA KATEGORII
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7. Nagrody i wyróżnienia

Medaliści poszczególnych konkurencji i kategorii otrzymują medale , puchary 
oraz dyplomy.

8. Punktacja  drużynowa  prowadzona  będzie  na  podstawie  wyników
indywidualnych:

                  - 1 miejsce – 5 pkt.               - 2 miejsce – 3 pkt.                   - 3 miejsce – 1 pkt

        Drużyny sklasyfikowane zostaną za łączne zdobyte punkty w konkurencjach
indywidualnych.

9. Skład sędziowski

Skład sędziowski zostanie powołany decyzją Sędziego Głównego w dniu Turnieju.
Do sędziowania zobowiązani są wszyscy kierownicy ośrodków , ośrodek bez sędziego
nie będzie dopuszczony do zawodów.
Sędziowie powinni posiadać kompletny strój sędziowski  oraz gwizdek .

10. Zgłoszenie:

Ze  względu  na  rezerwację  obiadów  oraz  sprawne  przeprowadzenie  zawodów
prosimy o terminowe zgłoszenie ilości osób oraz konkurencji w jakich startować będą
zawodnicy do dnia :

18.05.2021r.
ZAWODNICY NIE ZGŁOSZENI W TERMINIE LUB ZGŁOSZENI W 
NIEWŁAŚCIWYCH KATEGORIACH BĘDĄ ZDYSKWALIFIKOWANI

11. Opłata startowa:

płatna gotówką w dniu zawodów wynosi 60,00 PLN (w tym obiad).
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12. Orientacyjny program Mistrzostw :

8.00 - 9.00  –   Przyjazd  ekip,  weryfikacja  i  ważenie  zawodników,   sprawy
organizacyjne

9.00 - 9.30  –  Narada sędziów

9 .30 –  rozpoczęcie turnieju 

 kata obie tury

 kumie bez kontaktu do finałów

12.00 - 14.00  -  Obiad w trakcie trwania zawodów

14.00 - 14.30   - Oficjalne otwarcie

14.30 - 17.30  -  semi kontakt

18.00 -  Dekoracja zwycięzców

13. Postanowienia końcowe:
 w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator  

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie;

 w przypadku braku minimalnej liczby zawodników w danej konkurencji lub kategorii,
o jej rozegraniu lub sposobie rozegrania decyduje sędzia główny po uwzględnieniu
zapisów Regulaminu Turnieju;

 brak kierownika lub sędziego z danego ośrodka może spowodować niedopuszczenie
ekipy do startu w Turnieju. Ostateczna decyzja należy do organizatora;

 kierownik  ośrodka  bierze  odpowiedzialność  za  dopuszczenie  zawodnika  do  danej
konkurencji

 protesty  należy  składać  u  Sędziego  Głównego  po  wpłacie  wadium  200  zł  (u
organizatora  Turnieju).  W  przypadku  odrzucenia  protestu  wpłata  nie  podlega
zwrotowi;

 organizator zapewnia zawodnikom opiekę medyczną; 

 wszystkie KLUBY są zobowiązane do ubezpieczenia swoich zawodników,

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie turnieju

 kontakt: Waldemar Leśniewski 602 756 415, e-mail: nkkk@o2.pl
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