
XIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE KYOKUSHINKAI  - Ostrów Mazowiecka 2017 
28 maja 2017 (niedziela) 

MOSiR , ul. Trębickiego 10 , Ostrów Mazowiecka 
 
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający: 

 Dla SEMI KONTAKT: 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 niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego wzoru. Brak takiej zgody 
powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju. 

 Pozostałe wymagania wynikające z komunikatu dotyczącego turnieju (pełny komunikat dostępny u instruktorów i na stronie www.bushiteam.pl) 
 

Dla kategorii KUMITE PIERWSZY KROK POMARAŃCZOWE PASY nie są wymagane badania lekarskie, a jedynie zgoda rodziców – ta konkurencja ma 
charakter rekreacyjny i zabronione jest stosowanie pełnej siły kopnięć i uderzeń.  
 
Dla konkurencji kumite o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia 

KONKURENCJA KATA – kata zaawansowanych zawodników i kata synchroniczne 

KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT 
Mężczyźni: 
- juniorzy  16 - 17 lat (rocznik 2000-2001 i 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 2002-2003) do 50. do 55 kg, do 60 kg, pow. 60 kg 
- kadeci   12 - 13 lat (rocznik 2005-2004) do 35 do 40 kg, do 50 kg, pow. 50 kg 
- dzieci (chłopcy)  10 - 11 lat (rocznik 2006-2007) do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, do 45  pow. 45 kg 
- dzieci młodsze (chłopcy) 7-8- 9 lat(rocznik 2008 i młodsi) do 25 kg, do 30 kg, do 35 ,pow. 30 kg 
Kobiety: 
- juniorki   16 - 17 lat (rocznik 2000-2001 i 1999, nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) do 55 ,do 65 kg, pow. 65 kg 
- młodziczki   14 - 15 lat (rocznik 2002-2003) do 50kg, do 55 kg, pow. 55 kg 
- kadetki   12 - 13 lat (rocznik 2005-2004) do 40 kg, do 45 kg, do.50 kg ,pow 50 
- dzieci (dziewczęta)  10 - 11 lat (rocznik 2006-2007) do 26, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg 
- dzieci młodsze (dziewczęta) 7-8-9 lat (rocznik 2008 i młodsi) do 24 kg, do 30 kg, do 34, pow 34   

 
KATEGORIE KUMITE  PIERWSZY KROK  Pomarańczowe Pasy 10.1-3 kyu : 

Chłopcy 
- dzieci (chłopcy)  10 - 11 lat ((rocznik 2007-2006) do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, do 45  pow. 45 kg  
- dzieci młodsze (chłopcy) 7-8- 9 lat(rocznik 2008 i młodsi)  do 25 kg, do 30 kg, do 35 ,pow. 30 kg  
Dziewczynki 
- dzieci (dziewczęta)  10 - 11 lat (rocznik 2007-2006) do 26, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg 

   - dzieci młodsze (dziewczęta) 7-8-9 lat (rocznik 2008 i młodsi) do 24 kg, do 30 kg, do 34, pow 34   
 

Opłata startowa – 50 zł.  
Zgłoszenia u instruktorów sekcji w terminie do 25 maja 2017 r. 
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