
 



 
Konecki Turniej Karate  

2 października  

 
 
 
 

1. Organizator: 
Konecki Klub Karate Kyokushin 

2. Termin i miejsce: 
2 października 2016 
Hala Sportowa, ul. Kpt. Stoińskiego 3, Końskie  

3. Konkurencje: 
- Kumite lekki kontakt i semikontakt dla 

roczników od 2010 do 1998 
4. Zapisy, opłata startowa: 

 Zgłoszenia przesyłamy W 
NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 
dnia 27 września 2015 
na adres e-mail: 
garbaczmateusz@gmail.com  

5. Wymagane dokumenty: 

 Zgoda rodziców 

 Zaświadczenie lekarskie  
6. Zasady rozgrywania konkurencji – zgodnie z 

regulaminem WKO  walki karate kyokushin w 
formule semi i lekkiego kontaktu.  

7. Kategorie: (o przydziale do kategorii 
decyduje rok urodzenia) 
 
Konkurencje osobne dla chłopców i dziewcząt.  
 
Zawodnicy zostaną podzieleni na kategorie 
wiekowe, wagowe – w miarę możliwości jak 
najbardziej dokładnie oraz wg płci.  
 
Organizator zastrzega sobie zmiany kategorii 
ze względu na ilość zgłoszonych zawodników i 
zawodniczek (kategorie wagowe lub połączenie 
2 roczników). Poniżej przedstawiamy 
proponowane kategorie wg wieku.. 
 
Kategorie wiekowe do roku urodzenia 2000 
będą rywalizować w ochraniaczach na 
tułów. 

 
kumite lekki kontakt  
6 lat (rocznik 10) 
7 lat (rocznik 09)  
8 lat (rocznik 08)  
9 lat (rocznik 07)  
10 lat (rocznik 06)  
11 lat (rocznik 05) 
 

 

 
O PUCHAR Z ŻELIWA 
2016 – Końskie 
 
 
 
 
 
 

kumite semi-kontakt  
12 lat (rocznik 04) 
13 lat (rocznik 03) 
14 lat (rocznik 02)  
15 lat (rocznik 01)  
16 lat (rocznik 00) 
17 lat (rocznik 99) 

      18 lat (rocznik 98) 
 
 
8. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy z 

zaproszonych klubów, posiadający : 
- białe czyste karate- gi 
- ochraniacze goleń-stopa oraz 

suspensorium i ochraniacz piersi dla 
dziewcząt 

- piąstkówki 
- pozwolenie rodziców 
- aktualne zaświadczenie lekarskie !!!!!!!! 
  

9. W przypadku niedostatecznej ilości 
zawodników w poszczególnych kategoriach 
mogą one zostać połączone. 

10. Planowany program zawodów 
 

 8.00 – 9.30 Weryfikacja zgłoszonych 
             zawodników 
 9.30 – 10.00 Narada sędziów 
          10.00 – Oficjalne otwarcie zawodów  
          10.20 – Rozpoczęcie rywalizacji w                       
kategoriach  
           16.00 – Przewidywane zakończenie  
 
 
Program szczegółowy zostanie podany po 
zamknięciu list startowych – tj. po 27 września 
2016 r. 
 
 
Każdy Klub wystawia minimum 1 sędziego. 
 
 
W razie pytań proszę dzwonić : 607 351 116 – 
Mateusz Garbacz 
 

 



 

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)                                                                 data 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka ( imię i nazwisko oraz data urodzenia ) 

 

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

 

W Koneckim Turnieju Karate O PUCHAR Z ŻELIWA w dniu 04.10.2015 r. w konkurencji kumite semikontakt (roczniki 2003 – 

1998) lub lightkontakt (roczniki 2004-2009) 

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

                                                                                                podpis czytelny rodzica (opiekuna) 

Uwaga! Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka w całości własnoręcznie. 
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