
 

 

 



 
II Turniej Shinkyokushin Karate 

CALISIA CUP 

 

 

 

ORGANIZATOR: 
 

Kaliski Klub Shinkyokushin Karate – Podolski Dojo 

Akademia Sportu w Godzieszach Wielkich 

 

 

TERMIN I MIEJSCE 
 

13 maja 2017 r. (sobota), Hala Sportowa Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Kaliszu, 

ulica Długosza 14 

 

 

KATEGORIE 
 

Kata i kumite Dzieci 

Kata i kumite Kadetów 

Kata i kumite Młodzików 

Kata i kumite Juniorów 

Kumite „Pierwszy Krok” seniorów ( 10 – 5 Kyu) 

 

 

KATEGORIE KUMITE 

 
Senior „Pierwszy krok” 
Kumite mężczyzn w kategoriach wagowych: -80, +80 kg 

Kumite kobiet w kategoriach wagowych: -60, +60 kg 

 

Junior 16 – 18lat (1999 – 2001): 
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -60, -70, +70 kg 

Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -60, +60 kg 

 

Młodzik 14 – 15 lat (2002 – 2003): 

Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -55, -60, +60 kg 

Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -55, -60, +60 kg 

 

Kadet 12 – 13 lat (2004 – 2005): 

Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -45, -55, +55 kg 

Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -45, -55, +55 kg 

 

Dzieci 10-11 lat (2006 – 2007): 

Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -30, -35, +35 kg 

Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -30, -35, +35 kg 

 



 

 

Dzieci 8 – 9 lat (2008 – 2009): 

Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -30, +30 kg 

Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -30, +30 kg 

 

Dzieci 6 – 7 lat (2010 – 2011): 

Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -25, +25 kg 

Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -25, +25 kg 

 

Na strefę jodan dopuszczalne są tylko techniki nożne: Mawashi-geri, Uchi Mawashi-geri i Kake-geri. 

Techniki nożne na strefę jodan mogą być stosowane tylko z kontrolowaną siłą ! 

 

Na strefę chudan i gedan dopuszczalne wszystkie techniki ręczne i nożne full-contact. 

 

         Czas walki: 

         dzieci:   1 minuta, dogrywka 1 minuta; 

         kadet i młodzik:  1,5 minuty, dogrywka 1 minuta; 

         junior:                            2 minuty, dogrywka 1 minuta; 

         senior:                            3 minuty, dogrywka 2 minuty 

 

 

KATEGORIE KATA 

 
Kategorie łączone – Chłopcy i Dziewczęta razem 

 

Open 16 lat + (od 2001) 
Runda 1                      - Pinian Sono Ni, San (losowanie) 

Rundy następne          - Pinian Sono Yon, Go, Tsuki No Kata, Gekisai Dai (do wyboru) 

 

Młodzik 14 – 15 lat (2002 – 2003): 

Runda 1  – Pinan Sono Ni 

Rundy następne – Pinan Sono San, Yon, Go (do wyboru) 

 

Kadet 12 – 13 lat (2004 – 2005): 

Runda 1  – Pinan Sono Ichi 

Rundy następne – Pinan Sono Ni, San (do wyboru) 

 

Dzieci 10-11 lat (2006 – 2007): 

Runda 1  – Taikyoku Kata Sono San 

Rundy następne – Taikyoku Kata Sono San, Pinan Sono Ichi (do wyboru) 

 

Dzieci 8 – 9 lat (2008 – 2009): 

Runda 1  – Taikyoku Kata Sono Ichi 

Rundy następne – Taikyoku Kata Sono Ichi, Ni (do wyboru) 

 

Dzieci 6 – 7 lat (2010 – 2011): 

Runda 1  – Własny układ technik 

Rundy następne – Własny układ technik, Taikyoku Kata Sono Ichi (do wyboru) 

 

 

 

 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 

 W turnieju mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości  zawodników 

 w danej kategorii.  

 Maksymalny wiek zawodnika to nie ukończone 18 lat (liczy się data urodzenia) 

 Seniorzy w kategorii kumite „Pierwszy krok” muszą mieć ukończone 18 lat ( liczy się data 

urodzenia) oraz stopień niższy lub równy 5kyu. 

 Zawodnicy powinni posiadać: paszport EKO z ważną licencją (lub inny dokument klubowy),  

aktualne badania sportowo-lekarskie, dokument potwierdzający tożsamość. 

 Wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni w zakresie NW przez macierzyste kluby 

lub posiadać własne ubezpieczenie. 

 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Nie stawienie się zawodnika do walki w czasie 1 minuty, spowoduje jego dyskwalifikacje. 

 Wszyscy zawodnicy powinni mieć krótko obcięte paznokcie u rąk i nóg. 

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
 

 W odpowiednich kategoriach obowiązują białe bawełniane ochraniacze, suspensor zakładany 

pod spodnie, zawodniczki junior i senior ochraniacz na piersi. Ochraniacz szczęki wg uznania 

zawodnika.  

 Organizator zapewnia kaski i ochraniacze tułowia. 

 Sędzią Głównym zawodów będzie Sensei Robert Iwański. 

 Sędziowie techniczni zostaną wyznaczeni przed turniejem po zebraniu komisji sędziowskiej. 

 Każda ekipa powinna wystawić co najmniej 1 sędziego.  

 Obowiązkowo każdy sędzia powinien wziąć udział w szkoleniu sędziowskim 

przeprowadzonym po weryfikacji zawodników. 

 W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny. 

 Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego. 

 Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie przysługują wyłącznie Organizatorowi. 

 

ZGŁOSZENIA:  
 

 Rejestracja zawodników na załączonym formularzu, na adres mailowy: 

podolskidojo@gmail.com. Prosimy podawać dokładną wagę zawodnika, w razie łączenia 

kategorii. 

 Zgłoszenia po terminie 03.05.2017 r. nie będą możliwe! 

 Wszelkie informacje dotyczące turnieju można uzyskać u Sensei Przemysława Podolskiego 

pod numerem telefonu: 604-056-492.  

 

UWAGA! 

W czasie weryfikacji nastąpi sprawdzenie dokumentów i wagi. Proszę dokładnie 

podawać wagę i datę urodzenia zawodników. 

 

KOSZTY:  
 

Opłata startowa: 30 zł  

 

 

ORIENTACYJNY PROGRAM TURNIEJU: 
 

13.05.2017 r. (sobota): 

 

08.00 – 10.00 - Weryfikacja zawodników 

11.00  - Rozpoczęcie turnieju 

 

mailto:shinkyokushin.kobierzyce@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać według zamieszczonego formularza na adres podolskidojo@gmail.com 

do dnia 03.05.2017 

 

 
NAZWA KLUBU: 
 
MIEJSCOWOŚĆ: 
 
KIEROWNIK DRUŻYNY: 
 
SĘDZIOWIE: 
 
 
 
ZAWODNICY WG KONKURENCJI: 
 

Lp. Nazwisko i Imię 

Waga aktualna 
(dotyczy 
kumite) 

Kumite  

(wpisac  
przedział 
wiekowy) 

kategoria 
wagowa  

Kata 
(wpisać 
przedział 
wiekowy) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:podolskidojo@gmail.com


 

 

 

 

 

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

 

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

imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) ZAWODNIKA NIELETNIEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

 

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

(imię i nazwisko oraz data urodzenia) 

 

w I Turnieju Shinkyokushin Karate Calisia Cup dla Dzieci i Młodzieży w dniu 13.05.2017 r. w 

Kaliszu w konkurencji Kumite full-contact. 

 

Oświadczam również, że dziecko jest ubezpieczone w zakresie NW w swoim macierzystym klubie. 

 

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. 

 


