
 

 

OKRĘGOWY ZWIĄZEK KARATE WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO 

oraz  

Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai 

ZAPRASZAJĄ REPREZENTACJE KLUBÓW DO 

UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH WOJ. MAZOWIECKIEGO 

W KARATE KYOKUSHIN 2022 

 

 
1. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się 13 marca  (niedziela) 2022 r. 

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji , ul. Trębickiego 10, Ostrów Mazowiecka 

2. UCZESTNICTWO 

W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy z klubów zrzeszonych w Okręgowym Związku 
Karate Województwa Mazowieckiego. Organizator nie wprowadza limitu startujących 
zawodników dla klubów.   

Do udziału w zawodach wymagane są: 

• Dokument ze zdjęciem. 

 Wydruk kodu kreskowego z systemu karateonline.pl, jest jednoznaczny z tym 

,że trener, który rejestrował zawodnika zgodnie z regulaminem rejestracji 

posiada jego aktualne badania i zgodę na udział w turnieju (zbieramy tylko 

kody i weryfikujemy wagę w dniu zawodów) 

Pisemna zgoda na udział w turnieju ,aktualne badania  – to wszystko powinno 

być w dokumentacji klubowej trenera. 

• W konkurencji kumite semi contact komplet ochraniaczy osobistych: miękkie 

piąstkówki, bawełniane ochraniacze na goleń i stopę. Dodatkowo chłopcy muszą 

posiadać ochraniacz na krocze a dziewczęta ochraniacz na klatkę piersiową 

wszyscy zawodnicy posiadają również osobisty kask z kratką i hogo  

 



 

 

Opłata startowa 40 zł , płatna na konto klubu lub w dniu zawodów. 

           

3. ZGŁOSZENIA ZWODNIKÓW 

Zgłoszenia zawodników należy wykonać poprzez stronę internetową karate.online.pl  

Zgłoszenie należy wykonać do dnia 11 marca  2022 r. godz.22.00 

Rejestracji  zostanie uruchomiona od  10.02.2022 , link będzie znajdował się na stronie 

OZKWM  -  www.karatemazowsze.pl  

 

4. KONKURENCJE  :  semi contakt i full contakt 

W zawodach zostaną przeprowadzone następujące konkurencje:  

• Kumite w formule semi contact dla chłopców i dziewcząt w kategoriach: 

Młodzicy 2010-2009, 

Juniorzy Młodsi 2008-2007,  

Juniorzy 2006-2005-2004 ( oraz osób z rocznika 2004, które w dniu zawodów nie 

ukończyły 18 lat),  

a. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE  

• KUMITE SEMI CONTACT :  w każdej kategorii wiekowej będzie prowadzona 

zgodnie z przepisami OZKWM.  

Juniorzy (2006-2005) rywalizują bez ochraniaczy na tułów – hogo. 

Juniorzy Młodsi, Młodzicy rywalizują w ochraniaczu na tułów – hogo.  

Dozwolone techniki w formule semi contact 

strefa gedan mawashi geri gedan 

strefa chudan wszystkie techniki ręczne i nożne 

strefa jodan 

kake geri, mawashi geri, uchi mawashi 
geri 

 

Zabronione są techniki na strefe jodan: hiza geri, mae geri, yoko geri, kakato geri, 

uchiro mawashi geri. 

http://www.karatemazowsze.pl/


 

 

Nokauty z użyciem technik na strefę jodan , będą 

karane dyskwalifikacją dla danego zawodnika. 

 

• KUMITE FULL CONTACT 

Dozwolone są techniki ręczne i nożne zgodne z przepisami full contact Polskiego 

Związku Karate dla seniorów. 

 

CZAS TRWANIA WALKI DLA WSZYSTKICH ROZGRYWANYCH KATEGORII: 

  1 runda  2 runda 

różnica 
wagi 3 runda  

semi contact 2 min 2 min 3 kg  2 min  

 

Po 3 rundzie sędziowie muszą wyłonić zwycięzcę walki 

KATEGORIE WAGOWE KUMITE 

  Dziewczęta Chłopcy 

Młodziczki 
Młodzicy 

2009-2010 

-40 kg, -45 kg, -50 kg,  
+50 kg 

- 40 kg, - 45 kg, - 50 kg 
- 55 kg, -60 kg, +60 kg 

Juniorki Młodsze 
Juniorzy Młodsi 

2008-2007 

-45 kg, -50 kg, -55 kg,  
+55 kg 

- 45 kg, - 50 kg, - 55 kg 
- 60 kg, -65 kg, +65 kg 

Juniorki i Juniorzy 
2004-2005-2006 

50 kg, -55 kg, -60 kg,  
+60 kg 

- 55 kg, - 60 kg, - 65 kg 
- 70 kg, -75 kg, +75kg 

Seniorki ,Seniorzy 60 kg, + 60 kg 
70 kg, 80 kg, +80 

kg 

 

 

 

 

6.NAGRODY 

Za miejsca na podium zawodnicy otrzymają dyplomy, medale. 



 

 

 

6. PROGRAM ZAWODÓW 

 

OSTATECZNA WERSJA CZASOWA ZOSTANIE WYSŁANA DO ZAINTERESOWANYCH KLUBÓW 

2 DNI PRZED TURNIEJEM 

 

• 9.00 – 9.30 weryfikacja zawodników : seniorzy ,juniorzy i juniorzy młodsi, młodzicy 

• 10.00  rozpoczęcie zawodów – 3 lub 4  maty 

• 15.00 – zakończenie turnieju. 

7. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (wyliczona w systemowo w karate.online.pl 

 

8. UBEZPIECZENIE 

Kluby wystawiające zawodników w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego 

odpowiedzialne są za ubezpieczenie swoich reprezentantów. Organizator zapewnia opiekę 

medyczną w dniu zawodów. 

9. INFORMACJE DODATKOWE 

Radosław Grabowski 607603430 

Tomasz Lenkiewicz    605 85 75 85 

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości konkurencji po weryfikacji w dniu 

zawodów. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 

Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiedzialność ponosi 

rodzic lub opiekun. 

Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora oraz komisji  

sędziowskiej. 

SEDZIĄ GŁÓWNYM Z RAMIENIA OZKWM  jest :  



 

 

 

 

      12. Opłata za zawody       40 zł za zawodnika - przelewem na konto 

 

Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai 

ul. Legionowa 12, Komorowo 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

konto Klubu: 

PKO BP  24 1020 3802 0000 1302 0121 2042 

 

                                            lub w dniu zawodów u organizatora. 

 

 


