
 

II Mikołajkowy  

Turniej Sztuk Walki 

projekt dofinansowany przez Miasto Bielsko-Biała 

 
Bielsko-Biała, 5 grudnia 2020 

 
 

1. Termin i miejsce: 
 

 

5 grudnia 2020, Luce Arena, ul. Legionów 26/28, bud. F, 43-300 Bielsko-Biała 

 

2. Plan Turnieju: 
 

 

Sobota 5 grudnia 2020 

 

 

8:30 - 8:45 Rejestracja uczestników i procedury związane z COVID-19 

8:45 - 09:45 Rozgrzewka 

Sport Kenjutsu Karate 

 Przypomnienie 

podstawowych technik 

Powtórzenie kata Hejan  

 

 Część uzależniona jest od ilości chętnych do wzięcia udziału w 

turnieju - może ulec skróceniu lub wydłużeniu lub w całości 

być przeznaczona na turniej.  

09:45-10:00 Przerwa 

10:00-13:00 Turniej Sztuk Walki i   

13:00-13:15 Zakończenie Turnieju 

 

Uwaga! Godziny mogą ulec zmianie.  

  

3. Konkurencje Mini Turnieju: 
 

 

- Karate: kata Shotokan 

- Kenjutsu: zawodnicy startują według wzrostu 
 
 

4. Sędzia Główny: 
 

 

Shihan Maciej Maciejewski 
 
 

 



5. Opłaty i ilość uczestników 
 

Udział w Turnieju jest bezpłatny.  

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszenia.  

6. Przepisy rozgrywek oraz postanowienia organizacyjne:  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

o Turniej jest otwarty w bezpośredniej formie jedynie dla członków Klubu Hajime. 

Pozostałe Kluby, ze względu na bezpieczeństwo związane z Covid 19 zapraszamy 

do udziału w formie online.  

o W Turnieju startują dzieci i młodzież z roczników 2002-2014 - decyduje rok 

urodzenia. 

o System sędziowania kata chorągiewkowy, system walk Sport Kenjutsu 

pucharowy. 

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

o W konkurencji kata  jest podział ze względu na płeć zawodników. W przypadku 

małej liczby uczestników w danej konkurencji możliwe jest łączenie kategorii 

chłopców i dziewcząt.  

o Każdy uczestnik winien posiadać dokument tożsamości /do wglądu 

organizatorowi/. 

o Startujący w Turnieju muszą posiadać ważne badania lekarskie (Karta zdrowia 

sportowca, zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do amatorskiego uprawiania 

sportu) lub oświadczenie, że startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 

osób nieletnich na odpowiedzialność prawnego opiekuna).  Za dopilnowanie 

tego obowiązku odpowiada trener lub kierownik grupy.  

o Zawodnicy   powinni   posiadać   ubezpieczenie   NNW.   Organizator   nie   

ponosi odpowiedzialności  za  ewentualne  kontuzje.  Za  bezpieczeństwo  

nieletnich  w trakcie Turnieju odpowiada trener lub opiekun drużyny. 

o Osoby niepełnoletnie winny posiadać zezwolenie od opiekuna prawnego do 

udziału w seminarium (do okazania organizatorowi). 

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

organizator nie zapewnia pasów.  

o W czasie Turnieju będzie zapewniona wykwalifikowana opieka medyczna. 

o  Za zajęcie 1-3 miejsca startujący otrzymują medale. 

o  Za szkody spowodowane przez startujących odpowiada trener lub kierownik 

grupy. 

o Na halę uczestnicy zawodów (zawodnicy, sędziowie, trenerzy, opiekunowie, 

rodzice) obowiązkowo wchodzą w obuwiu zamiennym lub boso.  

o Sędziów obowiązuje elegancki strój sędziowski - biała koszula i niesportowe 

spodnie/spódnica. 

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 Seminarium i Mini-Turnieju oraz wyrażają zgodę 

na publikację imienia i wizerunku.  

o Uczestnicy Turnieju udzielają organizatorowi prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego 

ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 



powielanie wykonanych, w trakcie i w związku udziałem w projekcie, zdjęć za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną 

przez organizatora działalnością, celami i sprawozdawczością programu. 

o Wchodzący na halę, zarówno uczestnicy, jak i widzowie, są zobowiązani do 

poddania się pomiarowi temperatury oraz oddania dokumentu z Załącznika nr 1 

pod rygorem niewpuszczenia na halę.  

o W sprawach nie uregulowanych w/w regulaminem decydują sędziowie główni 

danych konkurencji. 

o Obowiązują regulaminy i przepisy IMAF Polska 

o Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 

 

ORGANIZACJA STREFY ZAWODÓW: 

o W obszarze prowadzonych zajęć mogą przebywać jedynie uczestnicy Turnieju. 

Miejsce dla widzów znajduje się poza strefą prowadzenia zajęć.  

o Podczas Turnieju przy  planszach  mogą  przebywać  wyłącznie  zawodnicy  

rozgrywanej  aktualnie konkurencji oraz trenerzy i sędziowie. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

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 Seminarium i Turnieju. 

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 

 

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z COVID-19 

 

o Wstęp na halę będą miały jedynie osoby zdrowe, po zmierzeniu temperatury (i 

wyniku poniżej 37,5 °C) oraz wręczeniu obsłudze organizatora wypełnionego 

Załącznika nr 1. Każdego dnia przy wejściu na halę będzie dokonywany pomiar 

temperatury. 

o Osoby biorące udział w Turnieju, a także widzowie powinni utrzymywać odległość 

co najmniej dwóch metrów od innych osób, zwłaszcza jeśli nie noszą one maski; 

o Zalecane jest częste mycie rąk mydłem i gorącą wodą lub płynem 

dezynfekującym przez 20 sekund;  

o Powinno się stosować odpowiednie zachowanie podczas kaszlu (utrzymywać 

dystans co najmniej dwóch metrów, zakrywać usta i nos podczas kaszlu i kichania 

za pomocą chusteczki oraz często myć ręce);  

o Powinno się unikać podawania ręki i przytulania;  

o Zaleca się unikanie dotykania ust, nosa i oczu. 

o Osoby, które poczują się źle (np. mają gorączkę lub kaszel) powinny zostać w 

domu i nie przybywać na Seminarium i Mini Turniej. 

o Zasady dotyczące bezpieczeństwa związane z Covid 19 mogą ulec zmianie, 

zgodnie z aktualną sytuacją w regionie i restrykcjami zarządzonymi przez 

Ministerstwo.  

o Za dopilnowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z Covid 19 

wśród zawodników i opiekunów odpowiada trener lub kierownik zespołu.  

 
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

o Rejestracja jest traktowana jako przyjęcie warunków regulaminu Turnieju. 

o Kwestie  sporne  dotyczące  rozgrywek  w  trakcie  Turnieju  mogą  być 

zgłaszane wyłącznie do Sędziów Głównych. 
 

 
7. Konkurencje Karate (zgodnie z załącznikiem nr 2): 

 

  

o konkurencje kata Shotokan - podział ze względu na wiek oraz posiadany 

stopień 

 

- 2002-2007 kata /dwa kata na zmianę z grupy HEIAN - finał inne z HEIAN 

lub Jion, Kanku-Dai, Empi, Bassai-Dai 

 

- 2008-2014 kata/dwa kata na zmianę z grupy HEIAN /można powtarzać/  

- białe pasy i osoby bez stopnia - dopuszczalne powtarzanie jednego 

kata 

 

o system punktowania: pucharowy, bez repasaży  

 

8. Konkurencje Sport Kenjutsu (zgodnie z załącznikiem nr 2): 

 

o walki: 

- wspólne lub osobne kategorie dziewcząt i chłopców, zależnie od wieku i 

ilości zgłoszeń,  aka - ao 

- sanbon shobu- 3 ippon /zasady sanbon shobu IMAF Polska/ 

- system rozgrywek: pucharowy 

- czas walki 2 minuty. 

 

9. Zgłoszenia: 
 

 

Zgłoszenia udziału w Turnieju należy nadsyłać najpóźniej do 28.11.2020 

wyłącznie pocztą elektroniczną na oryginalnej karcie zgłoszeniowej Turnieju na 

adres kontakt@fundacjaedus.pl. Zgłoszenia niekompletne lub uzupełnione 

niezgodnie z wytycznymi będą zwracane nadawcy. Po 28.11.2020 lista 

uczestników Turnieju zostanie zamknięta. 
 

 

W odpowiedzi na  przesłane  zgłoszenia, w terminie do 28.11.2020 Kluby 

otrzymają informację o konkurencjach, które się nie odbędą podczas Turnieju. 

Organizator uwzględniając zdarzenia losowe zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji w/w informacji w dniu rozpoczęcia Turnieju. 
 

10. Kontakt: 
 

 

Shihan Maciej Maciejewski, email: macieksandan@gmail.com ; 

Kwestie organizacyjne - Sensei Eliza Wencelis-Sękalska, tel. 692 776 099; 

e-mail:  kontakt@fundacjaedus.pl  

mailto:kontakt@fundacjaedus.pl
mailto:macieksandan@gmail.com
mailto:kontakt@fundacjaedus.pl


Załącznik nr 1 - obowiązkowe dokumenty konieczne do wejścia na 

halę i/lub udziału w Turnieju 
 
ZGODA UCZESTNIKA (rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka i) NA PRZETWARZANE 

DANYCH OSOBOWYCH podczas II Mikołajkowego Turnieju Sztuk Walki w ramach projektu 

dofinansowanego przez Miasto Bielsko-Biała 

Dane osobowe uczestnika: 

Imię i nazwisko: ....................................................... PESEL: .............................................,  

adres zamieszkania : .................................. ........................................................................................ 

nr telefonu kontaktowego: ......................................... adres e-mail:................................................... 

(w przypadku osób nieletnich należy podać nr telefonu i email opiekuna prawnego)  

 

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy nieletniego uczestnika): 

Imię i nazwisko: .......................................................,  

adres zamieszkania: .......................... ................................ ........................................................, 

(Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem rodzicem/ opiekunem prawnym 

dziecka ....................................................... (imię i nazwisko) i korzystam z pełni praw 

rodzicielskich/opiekuńczych w stosunku do wyżej wskazanego dziecka.) 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję w całości warunki regulaminu II 

Mikołajkowego Turnieju Sztuk Walki, którego organizatorem jest Beskidzka Fundacja Sportu i 

Edukacji "EduS".  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dotyczących mnie (oraz 

mojego dziecka) przez Beskidzką Fundację Sportu i Edukacji "EduS", zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr. 133 poz. 883 z późn. zm.) dla 

potrzeb realizacji i sprawozdawczych projektu. 

Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i potwierdzam, że zostałem poinformowany o 

przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich 

poprawiania. 

Dotyczy opiekunów prawnych osób nieletnich: Wyrażam zgodę na udział ww. dziecka, którego 

dane osobowe widnieją powyżej we wszelkich czynnościach odbywających się z udziałem 

dzieci w ramach ww warsztatów. 

Oświadczam również, iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju. 

 

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

Miejscowość i data, czytelny podpis 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Udzielam Beskidzkiej Fundacji Rozwoju Sportu i Edukacji "EduS" nieodpłatnie prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego 

ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych, w trakcie i w związku z moim udziałem w projekcie  

współfinansowanym przez Miasto Bielsko-Biała, zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium 

wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Fundację "EduS" i Instytut Pracy i Edukacji 

działalnością, celami i sprawozdawczością programu „FIO Śląskie Lokalnie”. 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych 

oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

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

Imię i nazwisko uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika, data i podpis 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 - obowiązkowe dokumenty konieczne do wejścia na 

halę i/lub udziału w Turnieju 
 

ANKIETA dot. COVID-19 
 

Uczestnik/opiekun/widz................................................................... (imię i nazwisko): 

1) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 
koronawirusem?  

⃝ Tak  

⃝ Nie  

 

2) Czy występują u Pana(i) objawy?  

⃝ Gorączka powyżej 38
0
C  

⃝ Kaszel  

⃝ Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza  
⃝ Utrata węchu i/lub smaku nie występująca wcześniej 
⃝ Inne objawy wskazujące na infekcję 
⃝ Nie 
 
3) Czy okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)n w kraju/rejonie ryzyka wskazanym przez WHO? 
⃝ Tak  

⃝ Nie  

Pozytywne zaznaczenie którejkolwiek z odpowiedzi skutkuje brakiem możliwości wejścia na halę i uczestniczenia w 
Turnieju. 
 
.................................................................... 
(data i podpis) 

 
ANKIETA dot. COVID-19 
 

Uczestnik/opiekun/widz................................................................... (imię i nazwisko): 

1) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 
koronawirusem?  

⃝ Tak  

⃝ Nie  

 

2) Czy występują u Pana(i) objawy?  

⃝ Gorączka powyżej 38
0
C  

⃝ Kaszel  

⃝ Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza  
⃝ Utrata węchu i/lub smaku nie występująca wcześniej 
⃝ Inne objawy wskazujące na infekcję 
⃝ Nie 
 
3) Czy okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)n w kraju/rejonie ryzyka wskazanym przez WHO? 
⃝ Tak  

⃝ Nie  

Pozytywne zaznaczenie którejkolwiek z odpowiedzi skutkuje brakiem możliwości wejścia na halę i uczestniczenia w 
Turnieju. 
 
.................................................................... 
(data i podpis) 



 

 

 

II Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ KONKURENCJI 
 
 

NUMER ROCZNIK PŁEĆ KONKURENCJA 
 
 

KARATE 

1 2014 - 2013 

 

mężczyzna KARATE KATA INDYWIDUALNE 

2 2014 - 2013 kobieta KARATE KATA INDYWIDUALNE 

3 2012 - 2011 mężczyzna KARATE KATA INDYWIDUALNE 

4 2012 - 2011 kobieta KARATE KATA INDYWIDUALNE 

5 2010 - 2009 mężczyzna KARATE KATA INDYWIDUALNE 

6 2010 - 2009 kobieta KARATE KATA INDYWIDUALNE 

7 2009 - 2007 mężczyzna KARATE KATA INDYWIDUALNE 

8 2008 - 2007 kobieta KARATE KATA INDYWIDUALNE 

9 2006 - 2005 mężczyzna KARATE KATA INDYWIDUALNE 

10 2006 - 2005 kobieta KARATE KATA INDYWIDUALNE 

11 2004 - 2002 mężczyzna KARATE KATA INDYWIDUALNE 

12 2004 - 2002 kobieta KARATE KATA INDYWIDUALNE 

 

 

KENJUTSU 

K1 dzieci 6-9 lat m/k -140 cm SPORT KENJUTSU 
INDYWIDUALNE K2 dzieci 6-9 lat m/k +140 cm SPORT KENJUTSU 
INDYWIDUALNE K3 młodzik 10-12 lat m/k -150 cm SPORT KENJUTSU 
INDYWIDUALNE K4 młodzik 10-12 lat m/k +150 cm SPORT KENJUTSU 
INDYWIDUALNE K5 kadet 13-15 lat m/k -160 cm SPORT KENJUTSU 
INDYWIDUALNE K6 kadet 13-15 lat m/k +160 cm SPORT KENJUTSU 
INDYWIDUALNE K7 junior 16-18 lat m/k -170 cm SPORT KENJUTSU 
INDYWIDUALNE K8 junior 16-18 lat m/k +170 cm SPORT KENJUTSU 
INDYWIDUALNE  


