SKARŻYSKI KLUB SPORTÓW WALKI „KYOKUSHIN-KARATE”
w SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
ma zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu
do udziału w:
Skarżyski SPORTS FIGHT CLUB " Kyokushin – Karate” in Skarżysko-Kamienna
It has the honor to invite representation of your club to participate in

VII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
KARATE KYOKUSHIN
SKARŻYSKO-KAMIENNA CUP 2020
Skarżysko-Kamienna 17 październik 2020r.

VII INTERNATIONAL TOURNAMENT Karate Kyokushin Skarżysko
CUP 2019 Skarżysko - Kamienna 17 October 2020 .
1.ORGANIZATOR
Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin-Karate”
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sezamkowa 23
tel. kom. 601 206 812
2.WSPÓŁORGANIZATOR
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
MPWiK Skarżysko-Kamienna
MCSiR Skarżysko-Kamienna
3. PATRONAT HONOROWY
- Minister Sportu
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Prezydent Miasta Skarżyska-kamiennej
4. PATRONAT MEDIALNY
- TVP 3 Kielce
- sporty walki org
- Radio Kielce
- Echo Dnia
- Tygodnik Skarżyski
- skarżysko 24
- spotted skarzysko
5. TERMIN I MIEJSCE
17 październik 2020 r.(sobota) godz. 10.00
Hala sportowo – widowiskowa Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Sienkiewicza 34 , 26-110 Skarżysko-Kamienna
DATE AND PLACE 17 October 2020 . (Saturday ) Candlestick Park - a scenic Municipal
Sports and Recreation Centre ul. Sienkiewicza 34 , 26-110 Skarżysko – Kamienna

6. PROGRAM ZAWODÓW
16 październik 2020
18.00 – 21.00 przyjazd ekip + weryfikacja + badania lekarskie ( hala sportowa MCSiR)
prosimy o maksymalną frekwencję w tym dniu, sobota jest jedynie dniem dodatkowym.
17 październik 2020
PRZYJAZD EKIP I WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I WAGI
8:00-9:30
NARADA SĘDZIÓW, LOSOWANIE POJEDYNKÓW
9:30-10:15
ZBIÓRKA ZAWODNIKÓW DO CEREMONII OTWARCIA
10.30-10:40
OFICJALNE OTWARCIE
10:40-11:00
ELIMINACJE
11:00-13:00
OBIAD
13:00-13:30
PÓŁFINAŁY I FINAŁY
13:30-16:30
DEKORACJA
16:30-18:00
INDICATIVE SCHEDULE OF THE COMPETITION ARRIVAL TEAMS AND VERIFICATION
OF DOCUMENTS AND WEIGHT 8:00 - 9:30
- CONFERENCE OF JUDGES 9:30 - 10:15,
- Collection of players to the opening ceremony – 10.30
- OFFICIAL OPENING 10.40
- ELIMINATION - 11:00 – 13.00,
- LUNCH 13:00 – 13:30,
- SEMI-FINALS AND FINALS 13:30 - 16:30
- DECORATION 16:30 – 18:00
7. REGULAMIN ZAWODÓW
Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy zgłoszeni w terminie i zweryfikowani, którzy
posiadają:
- aktualną kartę zdrowia sportowca
- aktualną legitymację szkolną
- zgodę rodziców na start w zawodach (dotyczy zawodników nie pełnoletnich)
- czyste, białe kimono
- ochraniacze i suspensoria chłopcy.
- juniorki ochraniacze na piersi typu „miseczki” i kaski
- dzieci i kadeci - piąstkówki bawełniane, hoga i kaski
- wszyscy zawodnicy muszą posiadać własne pełne ochraniacze wymagane
w danej kategorii wagowej
- The competitors will be allowed to start when they have:
- The current health card the athlete
- The current school ID
- Parental consent for the start of the competition (for players not adult )
- Clean, white kimono
- Groin protectors for boys .
- Juniors pads on the chest of " bowls "
- Children and cadets - piąstkówki white cotton
- all competitors must have their own full bodyguards required for a given weight
category
Czas walki:
- Seniorzy 3 min dogrywka 2 min , waga, 2 min.
- Juniorzy 2 min, dogrywka 2 min.
- Młodzicy i kadeci 1,5 minuty, dogrywka 1,5 min.

Fight time :
- Seniors 3min, 2 extra time , weight, 2 min .
- Juniors 2 minutes , extra time 2 min .
- Youngsters and cadets 1.5 minutes , extra time 1.5 minute .

8. KATEGORIE KUMITE FULL CONTACT
Seniorzy
Kumite mężczyzn: 75 kg, -80 kg, + 80kg
Kumite kobiet: -65 kg, +65 kg
Seniors Kumite male, 75kg, -80 Kg, +80 kg ,
Women Kumite -65 Kg ; +65 kg
9. KUMITE SEMI KONTAKT
Junior 16 – 17 lat nie ukończone 18 lat w dniu zawodów (2002 - 2004)
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -60 kg, -65kg, -70kg, +70kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: - 55 kg, -60 kg, 65kg, +65kg
Junior 16 - 17 years not over 18 y.o on the competition (2002 - 2004)
Kumite boys in the weight categories : -60kg, 65kg, -70kg , +70 kg
Kumite girls weight categories : -55 kg, -60kg, -65 kg, +65 kg

Kadet 14-15 lat semi kontakt (2005– 2006)
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -45kg, -50kg, -55kg, +55kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -45kg, -50kg, -55kg, +55kg
The youth 14 - 15 years (2005-2006)
Kumite boys in the weight categories : -45kg, -50kg, -55kg, +50kg
Kumite girls weight categories : -45 kg, -50kg, -55kg, + 55kg
Młodzik 12-13 lat semi kontakt (2007 – 2008)
Kumite chłopców w kategoriach wagowych: -40kg, -45 kg, -50kg, +50kg
Kumite dziewcząt w kategoriach wagowych: -40kg,-45kg, -50 kg, +50kg
Cadet 12-13 years semi kontakt (2007 - 2008)
Kumite boys in the weight categories : -40kg,-45kg, -50kg, +50 kg
Kumite girls weight categories : -40kg, -45kg, -50 kg, +50kg
11. WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE OGÓLNE
W Turnieju mogą brać udział zaproszone reprezentacje klubów składające się z dowolnej
liczby zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. W przypadku zgłoszenia się
niedostatecznej ilości zawodników minimum 4, dana kategoria może być odwołana lub
połączona z inną.
CONDITIONS OF PARTICIPATION AND GENERAL INFORMATION
The tournament is open to invited teams of clubs made up of any number of players in each
age category . If the application is insufficient competitors for a minimum 4 , a category may
be canceled or merged with another
12. ODPŁATNOŚC ZA UDZIAŁ W ZAWODACH
Startowe od zawodnika wynosi – 70,00 złotych (20 euro), które należy wpłacić w dniu
zawodów w kasie klubu. W opłatę startową wliczony jest obiad. Sędziowie otrzymują
obiad gratis. Dodatkowy obiad w trakcie zawodów dla osób towarzyszących – 15 zł
Starting from the competitors - 70,00 PLN (20 Euro), which must be paid on the day of the
competition at the box office of the club . The entry fee includes dinner . Judges receive a
free dinner .
Każdy klub ma obowiązek we własnym zakresie ubezpieczyć swoich zawodników.

Sędzią Głównym będzie Shihan Shihan Remigiusz Karpiński 6 Dan Ełk Prezes PFKS.
Kierownik zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój
sędziowski według przynależności do Organizacji Karate. Kluby, które nie zgłoszą sędziego
ponoszą karę w wysokości 200 zł (50 Euro), która zostanie przeznaczona na sprawy
organizacyjne organizatora turnieju. Składy sędziowskie zostaną powołane w dniu zawodów.
W zgłoszeniu proszę podać nazwisko, imię i stopień sędziego.
Zawodnicy zajmujący miejsca od 1-3 otrzymają medale, puchary i dyplomy, (nie ma walk o
trzecie miejsca). Zawody rozgrywane będą na 4 matach. W sprawach nieobjętych
regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny. Zawodnicy walczą we własnych
ochraniaczach i kaskach
Losowanie odbędzie się w dniu zawodów.
Each club has a duty to themselves to insure their players . Main Referee will Shihan
Remigiusz Karpiński 6 Dan Ełk, The team leader is obliget to judge and should have a full
referee suit for this purpose according to the Karate Organization.
Clubs that do not register a referee incur a fine of PLN 200 (EUR 50), which will be allocated
to the organizational matters of the tournament organizer. Juries will be set up on the
competition. Each team should Athletes in its composition to issue at least one judge. In the
notification, please state name, first name and degree of the judge . Participants taking place
from 1-3 receive medals, cups and diplomas , (no fighting for third place ) . The competition
will be played on 4 mats. In matters not covered by the rules decided by the organizer and
chief judge.The draw will take place on. Competitors fight in their own pads and helmets
13. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie zawodników i sędziów tylko i wyłącznie onyline w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10
października 2020r. do godz.24.00 pod adres: http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.htm

Rejestracja będzie aktywna od 15 września 2020 do 12 października 2020. Po tym terminie
nie będzie możliwe dopisywanie zawodników, ani inne zmiany.
ENTRIES
Application teams because of previous draw , please send in not later than 10 october 2020
to godz.24.00 http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.htm
Applications received after the deadline will not be admitted to the race !
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Sensei Zbigniew Zaborski – 4 dan
Tel. 601206812
The Chairman of the Organizing Committe
Sensei Zbigniew Zaborski - 4 dan

