
 

 

ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu na 

 Turniej karate Shinkyokushin o „PUCHAR NA CHEŁMCU” 

1.Organizator: 

Uczniowski Klub Karate Shinkyokushinkai OBI 

e-mail: obuchtom@gmail.com 

tel.  Tomasz Obuchowski  510 036 104        Agnieszka Obuchowska  510 176 282 

2. Partnerzy 

Miasto Boguszów – Gorce,  Kids Tech Wałbrzych,  Hotel Piotr & Restauracja Magdalenka, Biuro Rachunkowe 
Z. Sokołowska, P.P.H.U. „AGA”, MB Alius, Jacuś i Agatka 

3.Patronat 

Burmistrz Boguszowa – Gorc,  

4.Termin i miejsce: 

21 maj 2022 r., Hala Sportowa  ul. Waryńskiego 10 , 58-370 Boguszów – Gorce 

5.Ogólne warunki uczestnictwa: 

- w Turnieju mogą brać udział Kluby posiadające aktualne ubezpieczenie NW. 

- w Turnieju mogą brać udział zaproszone reprezentacje klubów składające się z dowolnej liczby 
zawodników   poszczególnych kategoriach wiekowych. W przypadku zgłoszenia się niedostatecznej ilości 
zawodników , dana kategoria może być odwołana lub połączona z inną. 

-każdy Klub obowiązkowo wystawia przynajmniej jednego sędziego, w przypadku nie wystawienia sędziego 
pobierana będzie opłata w wysokości 200 PLN (w całości przeznaczona na wynagrodzenie sędziów) 

6. Opłaty 

Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 70 zł. Płatne gotówką w dniu zawodów lub 
przelewem na konto. W opłatę startową wliczony jest obiad. 

Sędziowie otrzymują obiad gratis.  

 

Uczniowski Klub Karate 

Shinkyokushinkai 

 „OBI” 

Wpłaty: 
 

Uczniowski Klub Karate Shinkyokushinkai OBI: 

Nest Bank: 75 2530 0008 2045 1020 9838 0001 

 



 

 

7. Nagrody 

Za zajęcie miejsca 1-3 (nie będzie walk o 3 miejsce) przewidziane są puchary oraz medale 

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkę związaną z udziałem w Turnieju. 

8. Zgłoszenia 

Zgłoszenia zawodników i sędziów  on-line, adres strony podany zostanie odrębnym komunikatem 

9. Regulamin turnieju 

Turniej zostanie rozegrany w konkurencji KATA oraz KUMITE 

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy i zawodniczki, którzy posiadają: 

- pisemną zgodę rodziców na udział w Turnieju.  

- aktualne badania sportowo-lekarskie. Nie będą honorowane zbiorcze listy badań lekarskich. 

- dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika. 

- czyste białe karate-gi. 

10. Konkurencja KATA 

Konkurencja kata zostanie przeprowadzona systemem pucharowym 

Wiek  Kategoria Rundy eliminacyjne  Rundy finałowe 

Dzieci  
7-8 lat 

rocznik 2015 -2014 

Do 9,2 kyu (włącznie) Taikyoku I Taikyoku II 

Od 8,1 kyu Taikyoku III Pinian I, II, III 

Dzieci  
 9-10 lat     

rocznik 2013-2014          

Do 9,2 kyu (włącznie) Taikyoku II Taikyoku II, III 

Od 8,1 kyu Pinian I, Pinian  II, III 

Dzieci starsze 
11-12 lat  

rocznik 2011 – 2010 

Do 7,2 kyu (włącznie) Taikyoku III Pinian I, II, III 

Od 6,1 kyu Pinian II Pinian III, IV, V 

Młodzicy 
13-14 lat  

rocznik 2009 – 2008 

Do 7,2 kyu (włącznie) Taikyoku III Pinian I, II, III 

Od 6,1 kyu Pinian  II Pinian III, IV, V 

Kadeci 
15-16 lat  

rocznik 2007 – 2006 

Do 7,2 kyu (włącznie) Taikyoku III Pinian I, II, III 

Od 6,1 kyu Pinian III 
Pinian IV, V  

Tsukino, Sanchino, Geksaidai 

Juniorzy 
17-18 lat  

rocznik 2005 – 2004 

Do 7,2 kyu (włącznie) Taikyoku III Pinian I, II, III 

Od 6,1 kyu Pinian IV 
Pinian V, 

Tsukino, Sanchino, Geksaidai 

 



 

 

11. Konkurencja KUMITE 

- kumite odbywać się będzie w SEMI Contact, we wszystkich kategoriach dozwolone będą techniki nożne na 

strefę gedan. 

- dozwolone techniki na strefę jodan: mawashi geri, uchi mawashi geri , kake geri, wykonywane z 

kontrolowaną siłą 

- kategorie kumite 

 płeć kategorie wagowe obowiązujące ochraniacze czas walki 

Dzieci  
7-8 lat 

rocznik 2015 -2014 

chłopcy -25kg ; +25kg 
Kask z kratą, hogo, 

Goleń-stopa, Piąstkówki 
1’ + 1’ 

dziewczęta -25kg ; +25kg 

Dzieci  
 9-10 lat     

rocznik 2013-2014          

chłopcy -30kg ; -35kg ; +35kg Kask z kratą, hogo, 
Goleń-stopa, Piąstkówki 

 
1’ + 1’ 

dziewczęta -30kg ; -35kg ; +35kg 

Dzieci starsze 
11-12 lat  

rocznik 2011 – 2010 

chłopcy -40kg ; -47kg ;+47kg 
Kask z kratą, hogo, 

Goleń-stopa, Piąstkówki 
1,5’ + 1’ 

dziewczęta -40kg ; -47kg ; +47kg 

Młodzicy 
13-14 lat  

rocznik 2009 – 2008 

chłopcy -50kg ; -57kg ; -65kg ; +65kg 
Kask z kratą, 

Goleń-stopa, Piąstkówki 
Dziewczęta ochraniacz na 

piersi typu „miseczki” 

1,5’ + 1’ 
dziewczęta -45kg ; -52kg ; -60kg ; +60kg 

Kadeci 
15-16 lat  

rocznik 2007 – 2006 

chłopcy -55kg ; -62kg ; -70kg ; +70kg 
Kask z kratą, 

Goleń-stopa, Piąstkówki 
Dziewczęta ochraniacz na 

piersi typu „miseczki” 

1,5’ + 1,5’ 
dziewczęta -50kg ; -57kg ; -65kg ; +65kg 

Juniorzy 
17-18 lat  

rocznik 2005 – 2004 

chłopcy -60kg ; -68kg ; -75kg ; +75kg Kask, Goleń-stopa 
Dziewczęta ochraniacz na 

piersi typu „miseczki 
2’ + 2’ 

dziewczęta -55kg ; -62kg ; -70kg ; +70kg 

 

UWAGA: Ze względu na wymagania epidemiologiczne zawodnicy startujący w kumite powinni posiadać 

własne ochraniacze,kaski oraz hogo  

12.Sędzia Główny:  

Sędzią głównym zawodów będzie Shihan Wojciech Radziewicz 5 DAN – Opole 

13. Program Turnieju 

 8:00 - 9:30  Weryfikacja zawodników (ważenie, sprawdzanie badań lekarskich i zgód rodziców) 

 9:30 - 10:00 Narada sędziów, losowanie pojedynków 

10:00 -10:30 Otwarcie Turnieju 

10:30 -12:00 Rozegranie konkurencji kata 



 

 

12:00 - 17:00 Rozegranie konkurencji kumite (14:00 – 14:30) przerwa obiadowa  

17:00 – 18:00 Dekoracja Zwycięzców 

14. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 

RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Uczniowski Klub Karate Shinkyokushinkai OBI z siedzibą 

w Wałbrzychu  (kontakt telefoniczny: 510036104); dane będą przetwarzane na potrzeby Turnieju Karate 

Shinkyokushinkai o „Puchar na Chełmcu”  rozgrywanego w dniu 21.05.2022 roku; podstawą do 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Turnieju 

wyrażonego w formie zgłoszenia osoby/osób do zawodów; uczestnik ma prawo do: dostępu swoich danych i 

możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie 

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w turnieju). 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w 

przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie 

art.81 Ustawy o prawach autorskich 

 

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach, życzą 

udanego startu oraz wielu sportowych wrażeń. 

 OSU !!! 

 

 


