
Regulamin Turnieju  
 

Nazwa zawodów:  VI Puchar Podbeskidzia Oyama Karate. 

Miejsce zawodów :  Bielsko – Biała, Hala Sportowa Centrum Widok 12. 

Termin zawodów: 7 marca 2020  roku 

Organizator: Klub Karate Mawashi, Małopolski Klub Karate 

        Zawody zostaną rozegrane  w następujących kategoriach wiekowych: 8-10,10-12 lat, 12-14 lat, 14-16, 

16-18 lat oraz kategorie pow. 18 roku życia i oldboy pow. 35 roku życia. Wszystkie kategorie podzielone na 

chłopców i dziewczęta, mężczyzn i kobiety  w poszczególnych kategoriach wagowych w grupach 

zaawansowanych, średnio zaawansowanych i pierwszy krok. Prosimy o bardzo dokładne zważenie 

zawodników i wypełnienie zgłoszeń. Ponadto rozegrane zostaną kategoria dla dzieci ,, Walka KALAKI,,-  w 

kategoriach do 5 lat, 5,6,7,8,9,10 i powyżej 10 lat dokładny wzrost i wiek zawodnika. Walki Kalaki odbywają 

się na punkty zawodnicy zakładają kaski z kratką i do dyspozycji mają pałkę ( pianka długość 75 cm ) czas 

walki 1 minuta walkę sędziuje  3 sędziów licząc punkty za każde czyste trafienie w strefę głowy i brzucha 

walka jest przerywana po każdym czystym trafieniu. 2 pkt trafienie w głowę  1 pkt tułów walka do 10 pkt lub 

1 min. W przypadku remisu  dogrywka do pierwszego czystego trafienia.  Wygrywa zawodnik z wyższym 

wynikiem trafień. Wszyscy zawodnicy w kategorii  walk kalaki nie uplasowani na podium otrzymują medale. 

W zawodach zostaną rozegrane walki w konkurencji Kata w dwóch kategoriach zaawansowania. Pierwsza  

kategoria ,,BIAŁYCH PASÓW” (kata 1-2) kategoria RODZIC początkujący do niebieskiego pasa włącznie   

kata 1-2 oraz zaawansowana kata 4 – 5.  Ubiór: regulaminowe kimono i strój sędziowski wg regulaminu 

danej organizacji. 

Opłata startowa od zawodnika Kalaki, Kata - 30 zł. 

Kumite – 50 zł 

Kicboxing – 50 zł 

 

 

Program zawodów : 

 9.30  Przyjazd zawodników  walki  Kalaki i Kata 

 9.30- 9.50  Odprawa sędziów  

10.00  Oficjalne rozpoczęcie zawodów 

10.00-13.00  Walki eliminacyjne i finałowe w kalaki i kata z rozdaniem nagród  

13.15 – 13.45  Przybycie zawodników  LK, Semi- knockdown, Kicboxing 
13.45 – 14.00   Odprawa sędziów 
14.00  Walki  eliminacyjne , finałowe  LK  i Semi - knocdown, Kicboxing 
 Ok. 16.00  Wręczenie nagród  (w zależności od ilości walk) 
 
Zgłoszenia: termin ostateczny  do  28.02.2020 r. włącznie. 
Do kumite dokładna waga, data urodzenia, stopień i ilość startów w zawodach. 

 
Obowiązkowy komplet ochraniaczy w walce w Lekkim Kontakcie 10-14 lat 

Czas trwania walk w konkurencji Lekki-kontakt: 1,5 minuty w eliminacjach, plus 1minuta   dogrywki w 

półfinałach i finałach. 

Ochraniacze LK 

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

    ochraniacze goleń-stopa – białe, bawełniane typu skarpeta,  

    napięstniki- białe, bawełniane, miękkie,  



    suspensorium- chłopcy, 

    hogo na tułów w kolorze zgodnym z kolorem kasku. 

 

 Główne zasady i przepisy rozgrywania walk w konkurencji Semi-knockdown:  

 - Walki rozgrywane będą wg. przepisów OYAMA PFK:  

 - W konkurencji Semi–knockdown seniorów (bez mae–geri–jodan oraz hiza–geri–jodan, bez chwytu 

przy hiza–geri-chudan).  

 - Zawodników obowiązuje komplet ochraniaczy  

 - Zawodnicy walczący chaotycznie będą traktowani, jako nieprzygotowani do turnieju i mogą zostać 

zdyskwalifikowani decyzją Sędziego Głównego – od tej decyzji nie ma odwołania.  

 - Czyste, białe i kompletne kimono z naszywkami stylowymi.  

 - Dokument tożsamości wraz ze zdjęciem.  

 Obowiązkowy sprzęt ochronny: 

 - kask w kolorze czerwonym lub niebieskim (piankowy, zabezpieczający głowę, łącznie z potylicą)  

 - ochraniacze goleń – stopa, białe, bawełniane typu skarpeta  

 - napięstniki – białe, bawełniane  

 - ochraniacz zębów  

 - suspensorium -  

 – ochraniacz na piersi typu miseczki  

  

 Czas trwania walk: 

 -eliminacje i ćwierćfinały: walka 2 minuty, dogrywka 1 min. – werdykt;  

 -półfinały i finały: 2 minuty, dogrywka 1 minuta, waga, Encho sen 1 minuta = decyzja.  

  

 1. W walkach półfinałowych i finałowych, po pierwszej remisowej dogrywce decyduje regulaminowa 

różnica wagi, która działa na korzyść zawodnika lżejszego zgodnie z pkt.2. 

    Zawodnicy startujący w Lekkim kontakcie i Semi- knockdown badania lekarza sportowego. 

    Nie dotyczy zawodników w walkach na Pałki Kalaki. 

    Nagrody  miejsca I-III puchar. 

     Zawodnicy Kalaki  każdy zawodnik nie uplasowany na podium otrzymuje medal. 

 

 

     Możliwość  wykupienia obiadu  cena 20 zł. 

 

        Wszelkie pozostałe informacje dotyczące niniejszych Zawodów można uzyskać pod numerem 

telefonu:  606 480 462   sensei Sebastian  Wacławski 2 dan. 

Z pozdrowieniami!   Sensei  Sebastian Wacławski 

 

OSU ! 

 


