
 

Regionalny Mikołajkowy  

Turniej Sztuk Walki 

 
Skoczów, 7 grudnia 2019 

 

1. Konkurencje: 
 

 

- Karate: kata, kumite - nichon shobu - 2 ippon 

 lub 4 wazari (zasady ippon shobu 

 IMAF Polska) 

- Mini zapasy zawodnicy startują według wagi 
 

2. Termin i miejsce: 
 

 

07 grudnia 2019, Skoczów, Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Morcinka 20,  

wejście od strony boiska szkolnego (nie głównym wejściem) 
 
 

4. Sędzia Główny: 
 

 

Shihan Maciej Maciejewski 
 

 
 Opłaty startowe 

 

 

Konkurencje indywidualne: 35 zł pierwsza, 15 zł druga, kolejne konkurencje bez 

opłat. Opłata zawiera ubezpieczenie NNW. 

W przypadku czynnego udziału trenera w roli sędziego podczas turnieju, jeden z 

zawodników bierze udział w zawodach bezpłatnie. W przypadku większej ilości 

osób chętnych do sędziowania  z jednego klubu - prosimy o kontakt z 

organizatorem przed dokonaniem płatności. 
 

 

Wpłat  należy dokonywać wyłącznie przelewem do dnia 30.11.2019 roku na 

konto:  Beskidzka Fundacja Rozwoju Sportu i Edukacji EduS - BNP Paribas 

nr 85 1600 1462 1886 8205 2000 0004 w tytule: (imię i nazwisko), opłaty startowe, 

nazwa klubu. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszenia.  

6. Przepisy rozgrywek oraz postanowienia organizacyjne:  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

o W turnieju startują dzieci i młodzież z roczników 2004-2012 - decyduje rok 

urodzenia (w przypadku zapasów również waga zawodnika). 

o System sędziowania chorągiewkowy, system walk pucharowy. 

o Zawodnicy w kata startują dwójkami aka - ao - finał odbywa się pojedynczo. 

o W konkurencji kata i kumite i zapasy jest podział na chłopcy i dziewczyny. W 

przypadku małej liczby uczestników w danej konkurencji możliwe jest łączenie 

kategorii chłopców i dziewcząt.  



 

o Każdy startujący winien posiadać dokument tożsamości /do wglądu 

organizatorowi/. 

o Startujący muszą posiadać badania lekarskie lub oświadczenie, że startuje na 

własną odpowiedzialność (w przypadku osób nieletnich na odpowiedzialność 

prawnego opiekuna). 

o Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wydarzenia związane z 

w/w zawodami. 

o Osoby niepełnoletnie winny posiadać zezwolenie od opiekuna prawnego do 

startu w zawodach (do okazania organizatorowi). 

o Uczestnicy startują w karategach i pasach aka-ao /czerwony-niebieski/. 

Organizator nie zapewnia pasów oraz ochraniaczy. 

o W czasie zawodów będzie zapewniona wykwalifikowana opieka medyczna. 

o  Za zajęcie 1-3 miejsca startujący otrzymują medale i dyplomy. 

o  Za szkody spowodowane przez startujących odpowiada trener lub kierownik 

grupy. 

o NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ UCZESTNICY ZAWODÓW (ZAWODNICY, SĘDZIOWIE, 

TRENERZY, OPIEKUNOWIE, RODZICE) OBOWIĄZKOWO WCHODZĄ W OBUWIU 

ZAMIENNYM LUB BOSO. TRENER LUB OPIEKUN KLUBU ZOBOWIĄZANY JEST 

UPRZEDNIO POINFORMOWAĆ SWOICH UCZESTNIKÓW O TEJ KONIECZNOŚCI. 

o Startujący w kumite posiadają obowiązkowo napięstniki i ochraniacz na szczękę, 

pozostałe ochraniacze nie są obowiązkowe - wg uznania trenera . 

o Kluby mogą wystawić sędziów - osoby dorosłe posiadające minimum 3 kyu 

karate. 

o Obowiązuje elegancki strój sędziowski - biała koszula i niesportowe 

spodnie/spódnica. 

o Na poszczególnych planszach kierownikami tatami będą licencjonowani 

sędziowie karate. 

o Podczas turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania 

napojów alkoholowych oraz środków odurzających. W razie stwierdzenia w/w 

faktu osoba zostaje wyproszona z obiektu.  

o Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

koniecznych do przeprowadzenia zawodów oraz wyrażają zgodę na publikację 

imienia i wizerunku.  

o W sprawach nie uregulowanych w/w regulaminem decyduje sędzia główny 

zawodów. 

o Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 

 

ORGANIZACJA STREFY ZAWODÓW: 

o Przy  planszach  mogą  przebywać  wyłącznie  zawodnicy  rozgrywanej  aktualnie 

konkurencji oraz trenerzy i sędziowie. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

o Zawodnicy są zobowiązani posiadać (do wglądu) aktualne badania lekarskie 

(Karta zdrowia sportowca, zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do 

amatorskiego uprawiania sportu). 

o Organizator   nie   ponosi odpowiedzialności  za  ewentualne  kontuzje.  Za  

bezpieczeństwo  nieletnich  w trakcie Turnieju odpowiada trener lub opiekun 

drużyny. 

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe w 

trakcie dojazdu oraz powrotu z Turnieju. 

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 



 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

o Rejestracja jest traktowana jako przyjęcie warunków regulaminu Turnieju. 

o Kwestie  sporne  dotyczące  rozgrywek  w  trakcie  Turnieju  mogą  być 

zgłaszane wyłącznie do Sędziego Głównego. 
 
 

 
7. Konkurencje (zgodnie z załącznikiem nr 1): 

 

  

o konkurencja kata, kumite  i mini zapasy dla roczników: 

 

- 2004-2005 kumite i kata /dwa kata na zmiane z grupy HEIAN - finał inne z 

HEIAN lub jion, kanku-dai, empi, bassai-dai. 

 

- 2006-2007 kumite i kata /dwa na zmianę z grupy HEIAN - finał inne z 

HEIAN lub jion, kanku-dai, empi, bassai dai. 

 

- 2008-2009 kumite i kata/dwa na zmianę z grupy HEIAN /można 

powtarzać/ 

 

- 2010-mini zapasy, jedno kata w każdej rundzie 

- 2011-mini zapasy, jedno kata w każdej rundzie 

- 2012-mini zapasy, jedno kata w każdej rundzie 

 

o mini zapasy zasady: 

 

- walka trwa 1 minutę odbywa się w parterze 

- wygrywa zawodnik, który jako pierwszy zdobędzie 3 punkty 

- punkty zdobywa się poprzez wypchniecie zawodnika z maty, położenie 

na łopatki i trzymanie 5 sekund /nie stosuje się duszeń i dźwigni  

- dwa ostrzeżenia oznaczają punkt dla przeciwnika    

- w razie remisu następuje decyzja sędziów 

- podział zawodników według wagi, płeć nie jest brana pod uwagę 

 

o kumite: 

- osobno kategorie dziewcząt i chłopców,  aka-ao 

- kumite nichon shobu-2 ippon lub 4 wazari /zasady ippon shobu IMAF 

Polska/ 

- czas walki 2 minuty. 

 

8. Zgłoszenia: 
 

 

Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do 30.11.2019 wyłącznie pocztą 

elektroniczną na oryginalnej karcie zgłoszeniowej Turnieju na adres 

kontakt@fundacjaedus.pl. Zgłoszenia niekompletne lub uzupełnione niezgodnie z 

wytycznymi będą zwracane nadawcy. Po 30.11.2019 lista startowa zostanie 

zamknięta. 

 
 

 

Zgłoszenie zawodnika/drużyny obliguje do wniesienia opłaty startowej. Po 

upływie terminu zgłoszeń nie ma możliwości dopisywania zawodników lub ich 

zmiany. Organizator dopuszcza możliwość wykreślenia zawodnika, który 

mailto:kontakt@fundacjaedus.pl


pomimo zgłoszenia nie przybył na zawody. 
 

 

W odpowiedzi na  przesłane  zgłoszenia, w terminie do 03.12.2019 Kluby 

otrzymają informację o konkurencjach, które się nie odbędą. Organizator 

uwzględniając zdarzenia losowe zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w 

informacji w dniu rozpoczęcia zawodów. 
 
 
9. Program imprezy: 

 

 

07.12.2019 (sobota), Szkoła Podstawowa nr 1: 

 

10.00 - 10.15 Odprawa sędziów i kierowników ekip 

10.30 - Otwarcie Regionalnego Mikołajkowego Turnieju Sztuk Walki 

10.45 - Rozpoczęcie rozgrywek 

14.00 - Rozpoczęcie dekoracji finalistów 

14.30 - Planowane zakończenie Turnieju 
 
 

10. Baza noclegowa: 
 

 

www.booking.com/  

Polecane: http://www.ssm.bielsko.pl/  
 

 
 
11. Kontakt: 

 

 

Shihan Maciej Maciejewski, tel. 607 513 999; 

Eliza Wencelis-Sękalska, tel. 692 776 099; 

e-mail:  kontakt@fundacjaedus.pl 

  

http://www.booking.com/
http://www.ssm.bielsko.pl/
http://www.bursa-inowroclaw.pl/
http://www.bursa-inowroclaw.pl/
mailto:kontakt@fundacjaedus.pl


 

Regionalny Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki 2019 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ KONKURENCJI 
 
 

NUMER ROCZNIK PŁEĆ Waga               KONKURENCJA 
 
 

1 2012 mężczyzna --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

2 2012 kobieta --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

3 2011 mężczyzna --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

4 2011 kobieta --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

5 2010 mężczyzna --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

6 2010 kobieta --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

7 2008 - 2009 mężczyzna --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

8 2008 - 2009 kobieta --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

9 2006 - 2007 mężczyzna --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

10 2006 - 2007 kobieta --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

11 2004 - 2005 mężczyzna --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

12 2004 - 2005 kobieta --- KARATE KATA INDYWIDUALNE 

 

 

K1 2008 - 2009 mężczyzna --- KARATE SHIAI NICHON SHOBU 
INDYWIDUALNE K2 2008 - 2009 kobieta --- KARATE SHIAI NICHON SHOBU 
INDYWIDUALNE K3 2006 - 2007 mężczyzna --- KARATE SHIAI NICHON SHOBU 
INDYWIDUALNE K4 2006 - 2007 kobieta --- KARATE SHIAI NICHON SHOBU 
INDYWIDUALNE K5 2004 - 2005 mężczyzna --- KARATE SHIAI NICHON SHOBU 
INDYWIDUALNE K6 2004 - 2005 kobieta --- KARATE SHIAI NICHON SHOBU 
INDYWIDUALNE  

 
 

Z1 2012 

 

m/k lekka 
ZAPASY 

Z2 2012 m/k ciężka 

Z3 2011 m/k lekka 
ZAPASY 

Z4 2011 m/k ciężka 

Z5 2010 m/k lekka 
ZAPASY 

Z6 2010 m/k ciężka 

 


