
 

 

                                                                     Kraków, 27.04.2021  

Do: Kluby członkowskie PZKT 

Dotyczy: Regulamin  

VI OGÓLNOPOLSKI PUCHAR KRAKOWA  
W KARATE TRADYCYJNYM DZIECI I MŁODZIEŻY 

DATA: 29 maj 2021r. (sobota), oficjalne otwarcie i rozpoczęcie zawodów godz. 10.00 

MIEJSCE: Kraków, ul. T. Ptaszyckiego 4. Hala Sportowo-Widowiskowa   

ORGANIZATOR: Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 

 

Grupa A (5 lat i młodsi) 

ur. 2016 i później 

Grupa B (6-7 lat) 

ur. 2015 i 2014 

Grupa C (8-9 lat) 

ur. 2013 i 2012 

Grupa D (10-11 lat) 

ur. 2011 i 2010 

Grupa E (12-13 lat) 

ur. 2009 i 2008 

w 2 grupach stopni: 
 

b.s - 9 kyu (kihon*) 
8 kyu – 6 kyu (kata) 
 

w 4 grupach stopni: 
 
b.s - 9 kyu (kihon*) 
8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6-1 kyu(kata) 

 

w 5 grupach stopni: 
 

b.s - 9 kyu (kihon*) 
8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-1 kyu (kata) 

 

w 6 grupach stopni: 
 

b.s - 9 kyu (kihon*) 
8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 
3-1 kyu (kata) 
 

w 5 grupach stopni: 
 

9 - 8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 
3-1 kyu (kata)  
 
E-1 (kogo kumite) 
3-1 kyu  
 

Grupa G 

Junior Młodszy 14-15 lat ur. 2007-2006 

stopnie 3 kyu - dan 

Grupa H 

Junior 16-17 lat ur. 2005-2004 

stopnie 3 kyu - dan 

Kata ind. chłopców 
Kata ind. dziewcząt 
Kumite ind. chłopców 
Kumite ind. dziewcząt 
 

Kata ind. chłopców 
Kata ind. dziewcząt 
Kumite ind. chłopców 
Kumite ind. dziewcząt 
 

 
1. W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zostaną dołączeni do innej, najbardziej zbliżo-
nej do stopnia i wieku. We wszystkich grupach obowiązuje podział na kategorie dziewcząt i chłopców. 
2. Konkurencja *KIHON w miejscu  : Pozycja yoi dachi ( 5x chokuzuki, 5x ageuke,  5x maegeri ) 

2. Kata będą wykonywane do wysokości zaawansowania w odpowiedniej grupie lub w przypadku różnych stopni do 

wysokości zaawansowania niższego stopnia.  

3. W grupach D i E  stopnie 3-1 kyu zawodnicy wybierają kata spośród: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai.  

4. W grupie junior młodszych i junior dowolne kata mistrzowskie (w finale inne kata niż w półfinale) 

5. Kata ocena systemem chorągiewkowym wszystkie kategorie i stopnie, oprócz finału grup: G i H(na punkty) 

6. W konkurencji kumite grupa E1 (kogo kumite)  - juniorzy mł. i juniorzy rozgrywają jiu kumite (wolna walka, bez do-

grywki. Jedynie w finale przypadku remisu rozgrywa się dogrywkę ). 

7. Puchar Krakowa będzie rozgrywany systemem ,,brazylijskim’’  (każdy zawodnik walczy, do drugiego przegranego 

pojedynku )  

 



 

 

 

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW I KLUBU: 

1. Odpowiedni wiek i stopień: wg wymienionych roczników i stopni 

2. Posiadanie aktualnej licencji PZKT na rok 2021. (koszt 40zł) dla zawodnika oraz Licencji Klubowej PZKT 

3. Ubezpieczenie NNW.  

4. Aktualne badania sportowo-lekarskie. 

5. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach. 

6. Dokonanie zgłoszenia ( przesłanie listy startujących zawodników wraz z dowodem wpłaty) 

7. W dniu rozpoczęcia zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia. Nie przewiduje się zwrotów opłaty startowej  

w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach. 

8. Osoby startujące w konkurencji kumite obowiązują ochraniacze na zęby. Ochraniacze na krocze u chłopców i na 

piersi u dziewczyn. 

 

Termin zgłoszeń wraz z opłatą startową: 

 

I termin do 23 maja (niedziela) 60 zł kata 60 zł kumite 

II termin do 26 maja (środa) 
- po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia 

100 zł kata 100 zł kumite 

 

ZGŁOSZENIA: 

1. ZGŁOSZENIA: przez bazę PZKT www.bazakarate.pl  

2. Opłatę startową należy dokonać przelewem na poniższe konto, zgodnie ze stawką odpowiadającą terminowi 

zgłoszenia: 

Nr konta: 78 1160 2202 0000 0002 4279 9518 

Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 

30-075 Kraków, ul. Racławicka 26 

Treść: Startowe - Puchar Krakowa 2021, klub. 

Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia. 

 

3. Rejestracji zawodników na zawody dokonują kierownicy ekip. Sprawdzanie i ewentualne korygowanie list 

startowych odbywa się w biurze zawodów w hali, przed rozpoczęciem zawodów. Należy mieć ze sobą kartę 

zgłoszenia zawodników wydrukowaną z bazy danych. 

 

Dodatkowe informacje : Rafał Wajda tel. 606-248-108 

 

 

http://www.bazakarate.pl/

