
 

 

I MĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN „MAZURY CUP OSTRÓDA 2017” 
4 listopada 2017 roku (sobota) 

Hala sportowa Ostródzkiego Centrum sportu i Rekreacji w Ostródzie przy ul. Kościuszki 22A. 

 
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający: 

 Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak badań lekarskich uniemożliwia udział w 

zawodach 
 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 i na stronie www.bushiteam.pl) 
 

KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT PIERWSZY KROK (DLA OSÓB PONIŻEJ 18 LAT) - Konkurencja przeznaczona jest wyłącznie dla zawodników 

którzy stawiają pierwsze kroki na tatami. Warunkiem uczestnictwa jest udział do trzech poprzednich startów w turniejach ogólnopolskich lub 
klubowych. O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia. 
Mężczyźni: 

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

- 14 - 15 lat (rocznik 2003-2002) do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 65 kg, pow. 65 kg 

- 12 - 13 lat (rocznik 2005-2004) do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, do 50 kg, pow. 50 kg 

- 10 - 11 lat (rocznik 2007-2006) do 30 kg, do 35 kg, do 40kg, do 45 kg, pow. 45 kg 

- 8 - 9 lat (rocznik 2009-2008) do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg 

- 6 - 7 lat (rocznik 2011-2010)            do 25kg, pow. 25 kg 
Kobiety: 

- 16 -17 lat (rocznik 2001-2000i 1999,nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) do 55 kg, do 60 kg, do 65 pow. 65 kg 

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

- 12 -13 lat (rocznik 2005-04) do 40 kg, do 45,do 50 kg, do 55 pow. 55 kg 

- 10 -11 lat (rocznik 2007-06)  do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg 

- 8 -9 lat (rocznik 2009-08)   do 30 kg, pow. 30 kg 

- 6 –7 lat (rocznik 2011-10)  do 25kg, pow. 25 kg 
 
KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT (dla osób poniżej 18 lat). 
Mężczyźni: 

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

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

- 12 -13 lat (rocznik 2005-04)  do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, do 50 kg, pow. 50 kg 

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

- 16 -17 lat(rocznik 2001-2000i 1999,nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) do 55 kg, do 60 kg, do 65 pow. 65 kg 

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

- 12 -13 lat (rocznik 2005-04)  do 40 kg, do 45,do 50 kg, do 55 pow. 55 kg 

- 10 -11 lat (rocznik 2007-06)  do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg 
 
KATEGORIE KUMITE SENIOR 

- SENIORZY (ukończone 18 lat)  do 65,do 70 kg, do 75, do 80 kg, do 85, do 90 kg, pow. 90 kg 

- SENIORKI (ukończone 18 lat)  do55,do 60 kg, do 65,pow. 65 kg 

- SENIORZY PIERWSZY KROK (ukończone 18 lat) osoby do 4 kyu, które nie zdobyły medalu w zawodach rangi krajowej (Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, 
Mistrzostwa Makroregionu) podział na kategorie wagowe dopiero po nadesłanych zgłoszeniach. 

- SENIORKI PIERWSZY KROK (ukończone 18 lat) osoby do 4 kyu, które nie zdobyły medalu w zawodach rangi krajowej (Mistrzostwa Polski, Puchar Polski,  
Mistrzostwa Makroregionu) podział na kategorie wagowe dopiero po nadesłanych zgłoszeniach. 

- SENIORZY (+35 lat)   do 85 kg, pow. 85 kg 
 

Opłata startowa – 50 zł.       Zgłoszenia u instruktorów sekcji w terminie do 30 października 2017r. 

 
 


