
 
IV OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI KARATE KYOKUSHIN 

13 maja 2017 r. (sobota) 

Hala OSiR w Pniewach Ul. Wolności 20. 62-045 Pniewy k. Poznania 
 
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający: 

 Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak takich badań uniemożliwia wystąpienie w zawodach w 
szczególności w konkurencji semi kontakt osób niepełnoletnich. 

 Osoby pełnoletnie – zrzeczenie się roszczeń wobec organizatora z tytułu wypadków oraz reprodukcji wizerunku wg załączonego wzoru. 

 Osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego wzoru. Brak takiej zgody w przypadku 
zawodników startujących w konkurencji SEMI KONTAKT powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju, 

 Pozostałe wymagania wynikające z komunikatu dotyczącego turnieju (pełny komunikat dostępny u instruktorów) 
 
KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT – nowe przepisy IKO 
Mężczyźni: 

 juniorzy 16 - 17 lat (rocznik 2001 – 2000 i rocznik 1999, nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) do 60 kg; 65 kg; 70kg; 75 kg; do 85, pow. 85 kg 

 młodzicy 14 - 15 lat (rocznik 2003 -02) do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 65 kg, pow. 65 kg 

 kadeci 12 - 13 lat (rocznik 2005 - 04) do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg 

 dzieci (chłopcy)10 - 11 lat (rocznik 2007 - 06) do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, pow. 45 kg 

 dzieci młodsze (chłopcy) do 9 lat (rocznik 2008 i młodsi) do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg 
Kobiety: 

 juniorki 16 - 17 lat (rocznik 2001 - 2000 i rocznik 1999, nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) do 55 kg, do 65 kg, pow. 65 kg 

 młodziczki 14 - 15 lat (rocznik 2003 -02) do 50 kg, do 60 kg, pow. 60 kg 

 kadetki 12 - 13 lat (rocznik 2005 - 04) do 40 kg, do 50 kg, pow. 50 kg 

 dzieci (dziewczęta) 10 - 11 lat (rocznik 2007 - 06) do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg 

 dzieci młodsze (dziewczęta) do 9 lat (rocznik 2008 i młodsi) do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 k 
 
KATEGORIE KUMITE FULL KONTAKT (ochraniacze na goleń i stopę) – nowe przepisy IKO 

 SENIORZY (18 - 34 lat) do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg, pow. 90 kg 

 SENIORKI (pow. 18 lat) do 60 kg, pow. 60 kg 

 SENIORKI PIERWSZY KROK (18 - 34 lat) osoby do 5 kyu, które nie zdobyły medalu w zawodach rangi krajowej (Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, 
Mistrzostwa Makroregionu) podział na kategorie wagowe po zgłoszeniach. 

 SENIORZY PIERWSZY KROK (18 - 34 lat) osoby do 5 kyu, które nie zdobyły medalu w zawodach rangi krajowej (Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, 
Mistrzostwa Makroregionu) podział na kategorie wagowe po zgłoszeniach. 

 OLDBOY (pow. 35 lat) kategorie: do 75 kg, do 85 kg, pow. 85 kg 
 

Opłata startowa – 50 zł/os 

Zgłoszenia u instruktorów sekcji w terminie do 9 maja 2017 r. 
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