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II ZAWODY OYAMA KARATE  

„O NAGRODĘ BYTOMSKIEGO GÓRNIKA” 

 

Bytom, 05 luty 2022 r. 

KONKURENCJE STARTOWE: 

 

KUMITE 

Lekki kontakt 

Semi - knockdown 

 

ORGANIZATORZY: 

Śląski Klub Karate „Goliat” 

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu-UKS przy 

MDK2 Bytom 
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REGULAMIN ZAWODÓW 

 

 

I.  ORGANIZATORZY 

 Śląski Klub Karate "GOLIAT" 

           ul. Lompy 10a / pok. 108 

           41-500 Chorzów 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  

           ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 9  

           41-906 Bytom 

  

II.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

5.02.2022 - Centrum Sportu „Skarpa”, ul. Frycza Modrzewskiego 5, 41 – 907 Bytom  

III. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy klubów OYAMA Karate oraz 

przedstawiciele organizacji karate kontaktowego zaproszeni przez Organizatora. 
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Konkurencja LEKKI KONTAKT 

Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych 

  

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy, którzy ukończyli 8 lat i nie ukończyli 14 

lat, a także:  
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1. Zrealizowali minimum dwa lata treningu oraz 6 miesięcy specjalistycznych zajęć. 

Należy posiadać stopień wyszkolenia minimum 8s kyu (niebieski pas). 

2. Posiadają aktualne orzeczenie lekarza uprawniające do startu w dyscyplinie 

karate.  

3. Posiadają indywidualną opłaconą licencję członkowską OYAMA PFK                     

5. Posiadają komplet standardowych ochraniaczy zatwierdzony przez Związek. 

6. Posiadają czyste, białe kompletne kimono z naszywkami stylowymi. 

7. Posiadają dokument tożsamości wraz ze zdjęciem. 

8. Terminowo zgłosili swój udział w zawodach wraz z terminową opłatą startową. 

 

Kategorie 

Kategorie zostaną utworzone na podstawie uzyskanych zgłoszeń. Tworząc 

kategorie, sędzia główny będzie dbał o to, aby w danej kategorii rywalizacja 

odbywała się pomiędzy zawodnikami o podobnej wadze, zbliżonym wieku oraz tej 

samej płci. W sytuacji braku możliwości doboru minimalnej liczby startujących w 

kategorii (2 osoby), zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach w 

konkurencji kumite. Dodatkowo dokonany zostanie podział zawodników ze względu 

posiadany staż w rywalizacji sportowej w formule light-contact (informacja, którą 

należy zawrzeć na zgłoszeniu grupowym. 

  

Główne zasady i przepisy rozgrywania walk w konkurencji Lekki Kontakt 

 

W zawodach obowiązują zasady zawarte w Regulaminie Sportowym OYAMA 

PFK oraz w Regulaminie Rozgrywania Zawodów Sportowych w Konkurencji Lekki 

Kontakt w OYAMA PFK. Różnica wagi zawodników nie jest brana pod uwagę, jako 

kryterium wyłaniania zwycięzcy. Niedozwolone jest stosowanie technik mae geri 

jodan, hiza geri jodan, ushiro geri jodan oraz kajten geri (tzw. przewrotek). 

 

Obowiązkowy sprzęt ochronny w konkurencji Lekki Kontakt: 

 

 kask z kratką (także chroniący potylicę) w kolorze niebieskim lub czerwonym,  

 hogo na tułów w kolorze zgodnym z kolorem kasku, 

 napięstniki – białe, bawełniane, miękkie, 

 ochraniacze goleń-stopa – białe, bawełniane typu skarpeta, 
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 chłopcy – suspensorium. 

UWAGA! 

Zawodnicy muszą posiadać własne standardowe ochraniacze  na czas 

trwania walki. 

(organizator nie zapewnia w/w sprzętu) 

 

 Czas trwania walk w konkurencji Lekki Kontakt: 

 

1,5 minuty;  w półfinałach i finałach możliwa dogrywka – 1 minuta. 
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 Konkurencje Juniorów, Juniorów Starszych, Seniorów i Seniorów 

Starszych w KUMITE  

 

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający: 

1. Minimum dwa lata treningu oraz 6 miesięcy specjalistycznych zajęć. Należy 

posiadać stopień wyszkolenia minimum 6 kyu,  max. 1 kyu . 

2. Aktualne orzeczenie lekarza uprawniające do startu w dyscyplinie karate.  

3. Indywidualną opłaconą licencję członkowską OYAMA PFK                     

4. Komplet standardowych ochraniaczy zatwierdzony przez Związek. 

5. Czyste, białe kompletne kimono z naszywkami stylowymi. 

6. Dokument tożsamości wraz ze zdjęciem. 

7. Terminowo zgłosili swój udział w zawodach wraz z terminową opłatą startową  

 

Kategorie 

 Kategorie zostaną utworzone na podstawie uzyskanych zgłoszeń. Tworząc je 

sędzia główny będzie dbał o to, aby w danej kategorii rywalizacja odbywała się 

pomiędzy zawodnikami o podobnej wadze, zbliżonym wieku oraz tej samej płci. W 

sytuacji braku możliwości doboru minimalnej liczby startujących w kategorii (2 
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osoby), zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach w konkurencji kumite. 

Dodatkowo dokonany zostanie podział zawodników ze względu posiadany staż w 

rywalizacji sportowej w KUMITE (informacja, którą należy zawrzeć na zgłoszeniu 

grupowym). 

 

Główne zasady i przepisy rozgrywania walk 

w konkurencji Semi-knockdown 

W tych zawodach obowiązują zasady zawarte w Regulaminie Sportowym 

OYAMA PFK oraz w Regulaminie Rozgrywania Zawodów Sportowych w 

Konkurencjach Semi-knockdown i Knockdown w OYAMA PFK. Niedozwolone jest 

stosowanie technik mae-geri-jodan, hiza–geri–jodan, ushiro-geri-jodan oraz 

chwytanie przy hiza–geri-chudan. Zawodnicy walczący chaotycznie będą traktowani, 

jako nieprzygotowani do turnieju i mogą zostać zdyskwalifikowani decyzją Sędziego 

Głównego. 

 

Obowiązkowy sprzęt ochronny w konkurencji Semi-knockdown: 

 

 kask w kolorze niebieskim lub czerwonym (piankowy, chroniący także 

potylicę),  

 napięstniki – białe, bawełniane, miękkie, 

 ochraniacze goleń-stopa – białe, bawełniane typu skarpeta, 

 ochraniacz zębów, 

 chłopcy/mężczyźni – suspensorium, 

 dziewczęta/kobiety – ochraniacz na piersi typu miseczki. 

 

 

 

UWAGA! 

Zawodnicy muszą posiadać własne standardowe ochraniacze  na czas 

trwania walki. 

(organizator nie zapewnia w/w sprzętu) 
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Czas trwania walk w konkurencji Semi-knockdown Juniorów, Juniorów 

Starszych i Seniorów: 

 

 eliminacje i ćwierćfinały: 2 minuty, możliwa dogrywka – 1 minuta, 

 półfinały i finały: 2 minuty; dogrywka – 1 minuta; kontrola wagi (zwycięża 

lżejszy zawodnik różnicą wagi określoną w przepisach OYAMA PFK); przy 

braku rozstrzygnięcia ostateczna dogrywka – 1 minuta. 

 

Czas trwania walk w konkurencji Semi-knockdown Seniorów Starszych: 

 

 eliminacje i ćwierćfinały: 1,5 minuty, możliwa dogrywka – 1 minuta, 

 półfinały i finały: 1,5 minuty; dogrywka – 1 minuta; kontrola wagi (zwycięża 

lżejszy zawodnik różnicą wagi określoną w przepisach OYAMA PFK); przy 

braku rozstrzygnięcia ostateczna dogrywka – 1 minuta. 

1. SĘDZIOWIE 

 Przedstawiciel ekipy zobowiązany jest do sędziowania zawodów. 

 Sędziów OYAMA Karate obowiązuje strój: czarne spodnie, biała 

koszula z emblematem OYAMA IKF, krawat sędziowski w kolorze 

bordowym, gwizdek.  

 Sędziowie z zaproszonych organizacji występują w regulaminowych 

strojach swoich federacji.  

 Ekipa, która nie wystawi sędziego, będzie zobowiązana wpłacić 300 zł 

na rzecz Organizatora przed rozpoczęciem zawodów. 

2. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Wszyscy uczestnicy: 

 we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania, 

 organizator zapewnia każdemu startującemu kanapkę z napojem. Na 

terenie hali znajduje się punkt gastronomiczny (bufet). 
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Sędziowie: 

 otrzymują kanapkę z napojem oraz poczęstunek. 

3. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

1. Zgłoszenie grupowe wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy wysłać w postaci 

elektronicznej (Word, edytowalny) na adres mailowy organizatora: 

karategoliat@poczta.fm, najpóźniej do dnia 30 stycznia 2022 r, do godziny 24:00 

(jest to najpóźniejszy, ostateczny termin składania zgłoszeń !) 

2. Opieczętowane i podpisane zgłoszenia indywidualne oraz grupowe należy 

przekazać organizatorowi podczas kontroli lekarskiej. 

3. Opłata startowa wynosi 70 zł za każdego uczestnika turnieju. 

5. Opłaty startowe należy przesłać najpóźniej do dnia 30 stycznia 2022 r.,  

na konto klubu:  

B.ŚL S.A. O/K-CE ,32 1050 1214 1000 0007 0006 1724 

Z dopiskiem: 

Opłata startowa 70 zł x ……..(ilość zawodników), 

  

6. Kontrola orzeczeń lekarskich odbędzie się w dniu zawodów  5 lutego 2022 r., w 

godzinach 08:00 – 09:00 w jednym z pomieszczeń Hali  Centrum Sportu „Skarpa”, ul. 

Frycza Modrzewskiego 5, 41 – 907 Bytom  

Zawodnicy w poszczególnych kategoriach będą już rozstawieni, dlatego każdy/a 

zawodnik/czka, który/a nie będzie mieścił/a się w deklarowanej wadze zostanie 

zdyskwalifikowany/a.  
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4. PROGRAM ZAWODÓW 

8.00 – 9.00 – Przybycie ekip. Weryfikacja zawodników 

9.00 – 9.30 - Narada sędziów  

9.30 – Oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw 

9.45 – Rozpoczęcie rywalizacji w konkurencji Light Contact 

13.00 – Rozpoczęcie rywalizacji w konkurencji Semi - knockdown 

15.30 – Rozdanie nagród.  

16.00 - Oficjalne zakończenie zawodów. 

 

UWAGA! 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia i 

zakończenia turnieju jak i godzin rozpoczęcia i zakończenia rywalizacji w 

poszczególnych konkurencjach (light-contact, semi-knockdown) 

5. NAGRODY 

1. W konkurencji Lekki-kontakt  za zdobycie I, II i III miejsca – puchar i 

dyplom. 

2. W konkurencji Semi–knockdown  za zdobycie I, II i III miejsca – puchar 

i dyplom. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Sportowym OYAMA 

PFK oraz Regulaminami Rozgrywania Zawodów Sportowych OYAMA PFK w 

konkurencjach Lekki Kontakt i Semi-Knockdown.  

2.  Organizator prosi o bezwzględne przestrzeganie terminu zgłoszeń i wpłat oraz 

innych ustaleń tego regulaminu. Nie stosowanie się do obowiązujących ustaleń może 

spowodować nie dopuszczenie ekipy do zawodów. 

3.  UWAGA! Zawodnicy muszą posiadać własne, standardowe i odpowiednie (kolor, 

rodzaj, itd.) ochraniacze na czas trwania walki. Organizator nie zabezpiecza 

ochraniaczy! 
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4.   Protesty należy składać u Sędziego Głównego zawodów po wpłaceniu wadium 

w wysokości 300 zł na rzecz Organizatora. W przypadku odrzucenia protestu suma 

nie podlega zwrotowi. 

5.  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione. 

6. Umieszczanie reklam na terenie całego obiektu bez wcześniejszej zgody 

Organizatora jest zabronione. 

7.  W strefie przeznaczonej do rozgrywania walk obowiązuje zakaz ustawiania kamer 

czy innego sprzętu oraz przebywania kibiców i osób postronnych. 

8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator i 

Sędzia   Główny. 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, szczególnie do 

łączenia lub dzielenia niektórych kategorii  w zależności od ilości zgłoszonych 

zawodników. 

10.  Wszelkie pozostałe informacje dotyczące zawodów można uzyskać pod 

numerem telefonu:   Sensei Marek Szukalski, tel. 661-443-595. 

 

W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

II ZAWODÓW OYAMA KARATE  

„O NAGRODĘ BYTOMSKIEGO GÓRNIKA” 

ŻYCZĘ WSZYSTKIM NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ SPORTOWYCH 

Z POWAŻANIEM, OSU! 

SHIHAN JERZY WALASZCZYK, 5 DAN 

  

 

 


