
BIAŁOŁĘKA CUP 
12 grudnia 2020 r. (sobota) 

Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21, Warszawa 
 
Ważne informacje:: 
➢ Turniej odbywa się bez udziału publiczności – na salę będą mogli wejść tylko zawodnicy, trenerzy opiekunowie, sędziowie i obsługa turnieju 
➢ Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający aktualną zgodę lekarza na udział w zawodach (dotyczy semi kontakt i full kontakt). 

Zawodnicy startujący w lekkim kontakcie (początkujący z roczników 2014-2007) nie muszą posiadać badań. 
➢ Zawodnicy muszą posiadać:  dokument tożsamości, oświadczenie wyrażające zgodę na udział w zawodach (załącznik do komunikatu), 

wymagane ochraniacze, maseczki, wypełnione oświadczenie Covid. 
➢ Pozostałe wymagania wynikające z komunikatu dotyczącego turnieju (pełny komunikat dostępny u instruktorów i na stronie www.bushiteam.pl) 
 

Kategorie Początkujący Zawodnicy 

 
Kumite 

 
Szczegółowe kategorie 
wagowe zostaną ustalone po 
zgłoszeniu wszystkich 
zawodników, tak aby najlepiej 
dopasować je do zawodników 

 
Kumite lekki kontakt (oddzielnie chłopcy i dziewczęta): 
- 2014-2013 (3 kategorie wagowe) 
- 2012-2011 (3 kategorie wagowe) 
- 2010-2009 (3 kategorie wagowe) 
- 2008-2007 (3 kategorie wagowe) 
 
Kumite semi kontakt (oddzielnie chłopcy i dziewczęta): 
- 2006-2005 
- 2004, 2003, 2002 – nie ukończone w dniu zawodów 18 

lat (3 kategorie wagowe) 
 
Kumite full kontakt (oddzielnie mężczyźni i kobiety): 
- 2002 i starsi – tylko zawodnicy pełnoletni (3 kategorie 

wagowe) 
- MASTERS + 35 lat, max. 5 kyu 
 

Kumite semi kontakt (oddzielnie chłopcy i 
dziewczęta): 
- 2012-2011 (3 kategorie wagowe) 
- 2010-2009 (3 kategorie wagowe) 
- 2008-2007 (3  kategorie wagowe) 
- 2006-2005 (3 kategorie wagowe) 
- 2004, 2003, 2002 – nie ukończone w dniu zawodów 

18 lat (3 kategorie wagowe) 
 
Kumite full kontakt (oddzielnie mężczyźni i 
kobiety): 
- 2002 i starsi – tylko zawodnicy pełnoletni (3 kategorie 

wagowe) 
- MASTERS + 35 lat 
 

Kata indywidualne 
Bez podziału na 
chłopcy/dziewczęta 
(w przypadku dużej ilości 
zgłoszeń możliwy podział na 
chłopcy/dziewczęta oraz 
początkujący/zaawansowani) 

Roczniki: 
- 2014-2013 
- 2012-2011 i 2010-2009 
- 2008-2007 i 2006-2005 
- 2004-2003 i 2002 (nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) 
- 2002 i starsi (tylko pełnoletni) 

 

Kata drużynowe 
Drużyna składająca się z 3 
zawodników bez podziału na 
chłopcy/dziewczęta – możliwe 
drużyny mieszane 

Roczniki: 
- 2014 – 2009 
- 2008 i starsi 

 

Walki reżyserowane 
Podział na roczniki nastąpi po otrzymaniu zgłoszeń 

 

 

Turniej dla początkujących odbywać się będzie rano w godz. ok. 8:15 – 13:30 – po dekoracjach początkujący 
opuszczają halę. Turniej dla zawodników rozpoczyna się ok. godz. 13:30. 
 
Opłata startowa – 50 zł.  
Zgłoszenia u instruktorów sekcji w terminie do 8 grudnia 2020 r. 
 


