
T  u  r  n  i  e  j 

 „ WARSA i SAWY”  

dla dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym 

Warszawa, 24.03.2013 r. 

 

R E G U L A M I N 
Data: 24 marca 2013 r. (niedziela) 

           godz.11.00- dzieci początkujące-do 7 kyu (pasy: początkujący, białe, żółte i pomarańczowe) 

           godz. 13.00- juniorzy i kadeci  

           godz. 15.00- dzieci zaawansowane- od 6 kyu (pasy: zielone, niebieskie, brązowe)  

Miejsce: Warszawa, Hala Sportowa "SIENNICKA", ul. Siennicka 40 

Organizator: Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe" w Warszawie 

                        tel/fax 22 403 70 71, e-mail:karate.warszawa@wp.pl, www.warszawa.karate.pl 

                       

GRUPY WIEKOWE, PODZIAŁ WG STOPNI, KONKURENCJE: 

 

I. GRUPY WIEKOWE DZIECIĘCE: 

Lp.  Wiek Konkurencje dla stopni do 7 

kyu (początkujący,  

pasy: białe, żółte i pomarańczowe) 

Konkurencje dla stopni: 

6 kyu i starsze stopnie 
(pasy: zielone, niebieskie brązowe) 

1. 7 lat i młodsi (r.2006 i młodsi) 
 

KATA:  

heian shodan 

heian nidan  
 

 

KATA:  
heian 1-5  

 
 

2. 8-9 lat (r. 2005- 2004) 

3. 10-11 lat (r.2003- 2002) 

4. 12-13 lat (r. 2001- 2000) 

II.  GRUPY WIEKOWE KADECI i JUNIORZY: 

Lp. Wiek Konkurencje dla stopni: 6 kyu i starsze stopnie 

(pasy: zielone, niebieskie, brązowe, czarne) 

1. 14-15 (r. 1999-1998)- kadeci FUKUGO: kitei + kogo kumite 

2. 16-17 (r. 1997- 1996)- juniorzy FUKUGO: kitei + jiyu kumite 
Dziewczęta i chłopcy startują osobno w swoich grupach wiekowych. 

W przypadku mniej niż trzech zgłoszonych zawodników w grupie startujący zostaną dołączeni do sąsiedniej 

grupy (dziewczęta i chłopcy lub wiekowo). 

Warunki startu dla zawodników: 
1. Odpowiedni wiek : wg wymienionych roczników. 

2. Aktualne badania lekarskie. 

3. Ubezpieczenie NNW. 

4. Zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach.   

5. Dokonanie opłaty startowej : 25 zł. 

6. Opłacona indywidualna licencja członkowska PZKT na 2013 r.(zawodnicy od 10 roku życia-rok ur. 2003 i starsi). 

7. Podanie przy zgłoszeniu numeru karty ORLEN (rodzica/opiekuna prawnego zawodnika) 

     zarejestrowanej w programie Klub Karate Vitay (rejestracja bezpłatna). 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 21 marca 2013 roku na e-mail karate.warszawa@wp.pl  

(druk zgłoszeniowy w załączeniu do regulaminu). 

Informacje dodatkowe: 
1. Turniej pod patronatem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. 

2. Nagrody dla zawodników (miejsca 1-3): 

- puchary, 

-  dodatkowe punkty w programie ORLEN- Klub Karate VITAY: 

1 miejsce: 50 000 pkt;  2 miejsce: 30 000 pkt;  3 miejsce: 20 000 pkt. 

mailto:karate.warszawa@wp.pl

