
Masters Dojo 

Warszawska Akademia Sztuk Walki 

 zaprasza na 

BIAŁOŁĘKA CUP 

III Białołęcki Meeting Karate Kyokushin 
 

 

KOMUNIKAT 
 

Założenia turnieju: turniej dla zawodników rozpoczynających przygodę startową oraz dla bardzie 

doświadczonych zawodników  

Data: 15 grudnia 2019 roku 

Miejsce: Warszawa, Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21 

Zgłoszenia na adres: kontakt@mastersdojo.pl do 12 grudnia 2019 

 

 

I. KATEGORIE I KONKURENCJE 

 

 

Konkurencje, kategorie wiekowe i wagowe: 

 

 Kumite light kontakt (oddzielnie chłopcy i dziewczęta) 
 

 dla zawodników rozpoczynających przygodę startową 

 

roczniki: 

- 2013-2012 (3 kategorie wagowe) 

- 2011-2010 (3 kategorie wagowe) 

- 2009-2008 (3 kategorie wagowe) 

- 2007-2006 (3 kategorie wagowe) 

- 2005-2004 (3 kategorie wagowe) 

- 2003, 2002, 2001  (nie ukończone w dniu zawodów 18 lat)  (3 kategorie wagowe) 

- 2001 i starsi (tylko zawodnicy pełnoletni) (3 kategorie wagowe) 

 

 Kumite semi-kontakt (oddzielnie chłopcy i dziewczęta) 
 

 dla bardziej doświadczonych zawodników mających za sobą starty/sukcesy na znaczących 

zawodach 

 

roczniki: 

- 2009-2008 (3 kategorie wagowe) 

- 2007-2006 (3 kategorie wagowe) 

- 2005-2004 (3 kategorie wagowe) 

- 2003, 2002, 2001  (nie ukończone w dniu zawodów 18 lat)  (3 kategorie wagowe) 

- 2001 i starsi (tylko zawodnicy pełnoletni) (3 kategorie wagowe) 

 

 

 Kata (bez podziału chłopcy/dziewczęta) 
 

roczniki: 

- 2009-2008 i 2007-2006 

- 2005-2004 

- 2003-2002 i 2001-2000 (nie ukończone w dnu zawodów 18 lat) 

- 2000 i starsi (tylko zawodnicy pełnoletni) 

 

 

mailto:kontakt@mastersdojo.pl


 Walki reżyserowane (bez podziału chłopcy/dziewczęta) 

- tu podział na roczniki nastąpi po otrzymaniu zgłoszeń 
 

 

UWAGA: 

Ilość kategorii wagowych może ulec zmianie (decyduje ilość zgłoszonych zawodników).  

Organizator nie podaje szczegółowego podziału wagowego, aby elastycznie dopasować kategorie do 

zgłoszonych zawodników.  

Po otrzymanym zgłoszeniu w każdym przedziale rocznikowym dokonamy weryfikacji podziału na kategorie 

wagowe. Prosimy o podanie dokładnej wagi zawodnika. 

 

 

A. Zasady prowadzenia walk light kontakt 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym na 2 lub 3 matach. Walki według przepisów 

obowiązujących w IKO.  

 

 2013-2012 oraz 2011-2010: 

- 1,5 min walki => dogrywka 1 min => różnica wagi 2 kg 

obowiązkowe ochraniacze: pancerz + kask z ochroną twarzy, ochraniacze białe bawełniane goleń+stopa, 

ochraniacz na krocze 

 

 2009 i starsi: 

- 2 min walki => dogrywka 2 min => różnica wagi 3 kg 

obowiązkowe ochraniacze: pancerz + kask z ochroną twarzy, ochraniacze białe bawełniane goleń+stopa, 

ochraniacz na krocze 

 

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania odpowiednich ochraniaczy: goleń-stopa, suspensorium 

(mężczyźni), ochraniacz na klatkę piersiową (kobiety). 

 

 

B. Sposób prowadzenia walk semi kontakt 

 2009 i starsi: 

- 2 min walki => dogrywka 2 min => różnica wagi 3 kg 

obowiązkowe ochraniacze: pancerz (2009-2006 – pancerz, 2005 i starsi + kask z ochroną twarzy, 

ochraniacze białe bawełniane goleń+stopa, ochraniacz na krocze. 

 

C. Przebieg konkurencji kata 

 

 

KATA 

Konkurencja Kata rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZK. 

 
KATEGORIA I TURA II TURA 

- 2000 i starsi (tylko 

zawodnicy pełnoletni) PINIAN SONO NI 

PNIAN SONO SAN 

PINIAN SONO YON 

PINIAN SONO GO 

SAIHA 

YANTSU 

GEKISAI SHO 

TSUKI NO KATA 

GEKSAI DAI 

 

- 2001-2000 (nie 

ukończone w dnu 

zawodów 18 lat) 

- 2003-2002 
 

TAIKYOKU SONO SAN 

SAKUGI SONO NI 

PINIAN SONO ICHI 

PINIAN SONO NI 

PINIAN SONO SAN 

PINIAN SONO YON 

TSUKI NO KATA 

KIHON SONO NI 

SAKUGI SONO SAN 

- 2005-2004 TAIKYOKU SONO SAN 
PINIAN SONO ICZI 

TAIKYOKU SONO SAN 

- 2007-2006 

- 2009-2008 TAIKYOKU SONO ICHI 

PINIAN SONO ICZI 

TAIKYOKU SONO NI 

TAIKYOKU SONO ICHI 

 



 

 

WALKI REŻYSEROWANE 

Zasady rozgrywania konkurencji walk reżyserowanych: 
 podział na roczniki nastąpi po otrzymaniu zgłoszeń 
 walka reżyserowana rozgrywana w kategorii bez podziału na płeć 
 czas trwania walki do 1,5 min 
 walka odbywa się z podkładem muzycznym lub bez 
 ocena par w formie punktowej 
 w przypadku remisu rozegrana będzie dogrywka i ponowna punktacja par 

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej konkurencji. 

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

 aktualną kartę zdrowia sportowca (dotyczy semi-contact), dokument stwierdzający wiek zawodnika, 

Zawodnicy statuując z light-contact nie muszą posiadać badań. 

 wyrażenie zgody pełnoprawnych opiekunów na oświadczeniu załączonym do komunikatu 

 czyste białe kimono, ochraniacze (wszyscy), suspensorium i ochraniacze na goleń i stopę  

 

III. ZGŁOSZENIE 

 

Zgłoszenie ekip prosimy przesyłać pocztą elektroniczną: kontakt@mastersdojo.pl na załączonym formularzu. 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 

506 537 516  Sensei Łukasz Moczydłowski 

501 500 914  Sensei Piotr Moczydłowski 

 

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do dnia 12 grudnia 2019 r.  

 

IV. OPŁATA STARTOWA           

 

Opłata za udział zawodnika wynosi 30 zł. Powyższą kwotę, pomnożoną przez ilość zawodników startujących z 

danego klubu, należy wpłacić bezpośrednio przed zawodami u organizatora.  

 

V. PROGRAM 

 

9:15 przybycie ekip, weryfikacja zawodników (karty zdrowia, badania lekarskie, waga, tożsamość 

stwierdzająca wiek zawodnika, wyrażenie zgody przez rodziców) 

10:00 eliminacje, kumite, kata, walki reżyserowane 

15:00  przewidywane zakończenie 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Organizator prosi o przestrzeganie terminów zgłoszeń a także niniejszego regulaminu.  

Nie stosowanie się do obowiązujących ustaleń spowoduje niedopuszczenie ekipy do startu. 

Protesty należy składać u Sędziego Głównego. 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator. 

Przypominam, iż sędziowie winni posiadać strój sędziowski. 

 

Zawody rozegramy na 2 lub 3 matach.  

Niezbędne jest, aby kluby wydelegowały odpowiednią liczbę sędziów. 

Razem ze zgłoszeniem proszę wysłać kandydatury sędziów!!! 

 

 

MASTERS DOJO 
                                    

OSU!!! 
 

  

mailto:mariusz@karatebielanski.pl


 

..........................................................                                                       Warszawa, 15.12.2019 

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)                                                                    data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka ( imię i nazwisko oraz data urodzenia ) 

 

...................................................................................................................... 

 

w III Białołęckim Meetingu Karate Kyokushin BIAŁOŁĘKA CUP w Warszawie w dniu 15.12.2019 r. w 

konkurencji kumite light/semi kontakt. 

 

 

 

                                                                                           ........................................................... 

                                                                                            podpis czytelny rodzica (opiekuna) 

 

 

Uwaga! Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka w całości własnoręcznie. 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                                                       Warszawa, 15.12.2019 

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)                                                                    data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka ( imię i nazwisko oraz data urodzenia ) 

 

...................................................................................................................... 

 

w III Białołęckim Meetingu Karate Kyokushin BIAŁOŁĘKA CUP w Warszawie w dniu 15.12.2019 r. w 

konkurencji kumite light/semi kontakt. 

 

 

 

                                                                                           ........................................................... 

                                                                                            podpis czytelny rodzica (opiekuna) 

 

 

Uwaga! Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka w całości własnoręcznie. 

 

 

 


