
IV Wiosenny Turniej Karate Tradycyjnego 

dla dzieci i młodzieży  

o Puchar Burmistrza Miasta Oleśnicy  

16.04.2016 

Szanowni Państwo  

Serdecznie zapraszamy na IV Wiosenny Turniej Karate Tradycyjnego, który 

odbędzie się w dniu 16.04.2016 w Oleśnicy.  

Organizator: Klub Sportowy Hikari Oleśnica 

Miejsce: Hala Sportowa OKR ATOL, ul. J. Kochanowskiego 2, 56-400 Oleśnica 

Termin: 16.04.2016 w godz. 9.30 – 15.00, (zbiórka na hali od godz. 9.00) 

 

Informacje: 

1. Zgłoszenia należy przesłać na kartach zgłoszeń do dnia 14.04.2016 

2. W przypadku małej liczby osób w poszczególnych rocznikach, konkurencje zostaną 

połączone ze względu na stopień uczniowski 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkurencji w przypadku  małej liczby 

uczestników 

 

Opłata startowa:  

Konkurencje indywidualne – 20 zł (osoby startujące w dwóch konkurencjach indywidualnych 

wnoszą jedną opłatę startową) 

Konkurencje drużynowe – bezpłatnie 

Warunki startu dla zawodników: 

1. Odpowiedni wiek i stopień zgodny z ww. grupami. 

2. Aktualne badania lekarskie.  

3. Ubezpieczenie NNW 

4. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna w przypadku nieletnich. 

5. Ochraniacze dla osób startujących w kumite. 

 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: 

Łukasz Koper 607 163 536, Anna Koper 663 615 229, 

e-mail: biuro@ks-hikari.pl 
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Konkurencje, kategorie wiekowe, grupy startowe: 

Zawody w kategorii dzieci odbędą się według nowego podziału na stopnie kyu,  

który będzie obowiązywał podczas Pucharu Polski Dzieci 2016 

7 lat i młodsi 

2009 i później 
8-9 lat 

2008, 2007 

10-11 lat  

2006, 2005 
12-13 lat 

2004, 2003 

Kata ind. chłopców 

Kata ind. dziewcząt 

 

w trzech grupach stopni: 

- 9-8 kyu 

- 7 kyu 

- 6 kyu i wyższe 

 

 

 

Eliminacje i finał: kata 

dopasowane do niższego 

stopnia,  ocena systemem 

chorągiewkowym 

Kata ind. chłopców 

Kata ind. dziewcząt 

 

w pięciu grupach stopni: 

- 9-8 kyu 

- 7 kyu 

- 6 kyu 

- 5 kyu 

- 4 kyu i wyższe 

 

Eliminacje i finał: kata 

dopasowane do niższego 

stopnia,  ocena systemem 

chorągiewkowym 

Kata ind. chłopców 

Kata ind. dziewcząt  
 

w pięciu grupach 

stopni: 

- 9-8 kyu 

- 7 kyu 

- 6-5 kyu 

- 4 kyu 

- 3-1 kyu 

 

Eliminacje i finał: 

kata dopasowane do 

niższego stopnia,  

ocena systemem 

chorągiewkowym 

Kata ind. chłopców 

Kata ind. dziewcząt 

 

w pięciu grupach stopni: 

- 9-8 kyu 

- 7 kyu 

- 6-5 kyu 

- 4 kyu 

- 3-1 kyu 

 

Eliminacje i finał: kata 

dopasowane do niższego 

stopnia,  ocena systemem 

chorągiewkowym 

   

 

 

Jiyu ippon kumite dziewcząt  

Jiyu ippon kumite chłopców  

 

w jednej grupie stopni: 

- 5 kyu i wyższe  
(atak z kamae: kizamizuki 

jyodan, gyakuzuki jyodan 

gyakuzuki chudan, , kizami 

maegeri, maegeri, kontratak sen 

lub go-no-sen). 

 

14-15 lat 

2002, 2001 
16-17 lat 

2000, 1999 
Seniorzy  

(gr. rekreacyjna) 
Open 

Kata ind. chłopców 

Kata ind. dziewcząt  
 

w trzech grupach stopni: 

- 9-7 kyu 

- 6-4 kyu 

- 3-1 kyu 

 

Eliminacje: kata 

dopasowane do niższego 

stopnia,  ocena systemem 

chorągiewkowym, finał: 

system punktowy. 

Kata ind. chłopców 

Kata ind. dziewcząt 

 

w trzech grupach stopni: 

- 9-7 kyu 

- 6-4 kyu 

- 3-1 kyu 

 

Eliminacje: kata 

dopasowane do niższego 

stopnia,  ocena systemem 

chorągiewkowym, finał: 

system punktowy. 

Kata ind. mężczyzn 

Kata ind. kobiet 

 

W grupach stopni w 

zależności od 

zgłoszeń 

 

 

Eliminacje i finał: 

kata dopasowane do 

niższego stopnia,  

ocena systemem 

chorągiewkowym. 

 

Kata drużynowe 

Enbu 

 

Podział w zależności od 

zgłoszeń 

 

 

 

Eliminacje: ocena systemem 

chorągiewkowym, finał: 

system punktowy 

Kogo kumite chłopców  

Kogo kumite dziewcząt  

 

W jednej grupie stopni: 

- 5 kyu i wyższe  

Jiyu kumite chłopców  

Kogo kumite dziewcząt  

 
W jednej grupie stopni: 

- 5 kyu i wyższe  

Kumite mężczyzn 

Kumite kobiet  

 
Kihon ippon lub Jiyu 

ippon kumite (w 

zależności od 

stopnia)  
ZAZNACZYĆ NA 

KARCIE ZGŁOSZEŃ 

Pozdrawiam i zapraszam 

Anna Koper 


