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I MI�DZYNARODOWE MISTRZOSTWA W KARATE O PUCHAR 
BURMISTRZA GŁOGÓWKA 

 
GŁOGÓWEK  17- 11- 2007 

 
 
 
 
 
 

Honorowy Patronat:  
                           Andrzej Kałamarz   Burmistrz Głogówka  
      
 Organizator:                                    Klub „Polonia - Torakan” 
 
Współorganizatorzy:                      Urz�d Miejski w Głogówku  
              Sponsorzy 
 
 
Patronat Medialny: „NTO”, „�ycie Głogówka”, 
Cel zawodów:  Popularyzacja karate w�ród dzieci i młodzie�y, 

  Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, 
  Propagowanie zdrowego stylu �ycia na sportowo bez uzale�nie�. 

 
 

Termin: 17-11-2007 rok (sobota). 
Rozpocz�cie zawodów godz. 1000. 
 

Miejsce: Głogówek woj. opolskie – Nowa Hala Sportowo-�rodowiskowa przy 
ul. Ko�ciuszki 10c. 
  

 
Program Zawodów: godz. 8.30 – 9.30 przyjmowanie wpłat, sprawdzanie dokumentów w biurze 

zawodów, 
godz. 9.30 - odprawa s�dziowska, 
godz. 9.45 - odprawa kierowników ekip, 
godz. 10.00 - rozpocz�cie zawodów, 
godz. 13.00 – uroczyste otwarcie zawodów, 
godz. 17.00 – planowane zako�czenie, 
 

Warunki Udziału: W mistrzostwach mog� bra� udział kluby polskie i zagraniczne. 
� Dzieci (do rocznika 1996 wł�cznie), 
� �acy (rocznik 1995-1994), 
� Młodzicy (rocznik 1993-1992), 
� Junior Młodszy (rocznik 1991-1990), 
� Junior (rocznik 1989). 

 
O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

 
 Osoby startuj�ce w kata minimum 9 kyu (9.1 kyu), w kumite 6 kyu 

(6.3 kyu), 
 Zgłoszenie listowne prosimy przesła� na adres: Marek Zabiegała 

ul. Skłodowskiej 18  48-200 PRUDNIK woj. Opolskie, 
e-mail: zabiegala_marek@frotex.com.pl (bardziej preferowane) 
do dnia 14-11-2007 rok (�roda), 
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 Losowanie odb�dzie si� w dniu 16-11-2007 rok (czwartek), 
 Zawodnicy powinni posiada�: 

- udokumentowany stopie� karate (dyplom, budo-pas), 
- dowód to�samo�ci ze zdj�ciem, 
- za�wiadczenie lekarskie dopuszczaj�ce do startów w zawodach, 
- ubezpieczenie od Nast�pstw Nieszcz��liwych Wypadków. 

 Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie przez 
zgłaszaj�cego opłaty startowej, gotówka przed rozpocz�ciem 
zawodów. 

 
 
Sposób Przeprowadzenia Zawodów: Zawody zostan� przeprowadzone według aktualnych 

przepisów WKF oraz niniejszego regulaminu. 
� Konkurencje indywidualne kata i kumite: 

dwa trzecie miejsca, system chor�giewkowy z 
repasa�ami, finał dwóch zawodników. W konkurencji 
kumite prosimy poda� dokładn� wag� zawodnika. 
Obowi�zkowe ochraniacze na z�by, napi�stniki koloru 
czerwonego i niebieskiego wg wzoru WKF (organizator 
nie zabezpiecza napi�stników i pasów startowych). 

� Konkurencje dru�ynowe kata: 
dwa trzecie miejsca, system chor�giewkowy z 
repasa�ami, finał dwie dru�yny (w finale nie jest 
wymagane bunkai). 

� Walki Re�yserowane: 
jedno trzecie miejsca, system punktowy. Od 2 do 5 
zawodników w dru�ynie. Maksymalny czas pokazu 3 
minuty. 

� Ka�dy klub mo�e zgłosi� dowoln� ilo�� zawodników i 
zawodniczek oraz dowoln� ilo�� dru�yn. 

Konkurencje: 
 
A. Kata Indywidualne: 

Nr 
Konk. DZIEWCZ�TA UWAGI 

A1 kata ind. rocznik 2000 i młodsze z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata)  
A2 kata ind. rocznik 1999 z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata) 
A3 kata ind. rocznik 1998 z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata) 
A4 kata ind. rocznik 1997 z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata) 
A5 kata ind. rocznik 1996 z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata) 
A6 kata ind. rocznik 1995-1994 przepisy-WKF, w ka�dej rundzie inne kata od Taikyoku-Shodan 
A7 kata ind. rocznik 1993-1992 przepisy-WKF, w ka�dej rundzie inne kata od Heian-Shodan 
A8 kata ind. rocznik 1991-1990 przepisy-WKF, w ka�dej rundzie inne kata od Heian-Nidan 
A9 kata ind. rocznik 1989 przepisy-WKF, w ka�dej rundzie inne kata od Bassai-Dai 

 
Nr 

Konk. CHŁOPCY UWAGI 

A10 kata ind. rocznik 2000 i młodsi z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata)  
A11 kata ind. rocznik 1999 z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata) 
A12 kata ind. rocznik 1998 z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata) 
A13 kata ind. rocznik 1997 z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata) 
A14 kata ind. rocznik 1996 z doborem kata wg ni�szego stopnia od Taikyoku-Sh (w finale dowolne kata) 
A15 kata ind. rocznik 1995-1994 przepisy-WKF, w ka�dej rundzie inne kata od Taikyoku-Shodan 
A16 kata ind. rocznik 1993-1992 przepisy-WKF, w ka�dej rundzie inne kata od Heian-Shodan 
A17 kata ind. rocznik 1991-1990 przepisy-WKF, w ka�dej rundzie inne kata od Heian-Nidan 
A18 kata ind. rocznik 1989 przepisy-WKF, w ka�dej rundzie inne kata od Bassai-Dai 
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B. Kata Dru�ynowe: 

Nr 
Konk. DZIEWCZ�TA UWAGI 

B1 kata dru�. rocznik 1996-i młodsze mo�na powtarza� od Taikyoku-Sh (w finale nie jest wymagane bunkai)  
B2 kata dru�. rocznik 1995-1994 w ka�dej rundzie inne kata od Heian-Sh (w fin. nie jest wymagane bunkai) 
B3 kata dru�. rocznik 1993-1992 w ka�dej rundzie inne kata od Heian-N (w fin. nie jest wymagane bunkai) 
B4 kata dru�. rocznik 1991-1989 w ka�dej rundzie inne kata od Bassai-Dai (w fin. nie jest wymagane bunkai) 

 
Nr 

Konk. CHŁOPCY UWAGI 

B5 kata dru�. rocznik 1996-i młodsi w ka�dej rundzie inne kata od Heian-Sh (w fin. nie jest wymagane bunkai) 
B6 kata dru�. rocznik 1995-1994 w ka�dej rundzie inne kata od Heian-N (w fin. nie jest wymagane bunkai) 
B7 kata dru�. rocznik 1993-1992 w ka�dej rundzie inne kata od Bassai-Dai (w fin. nie jest wymagane bunkai) 
B8 kata dru�. rocznik 1991-1989 w ka�dej rundzie inne kata od Heian-Sh (w fin. nie jest wymagane bunkai) 

 
 
 
C. Kumite Indywidualne: 

Nr 
Konk. DZIEWCZ�TA UWAGI 

C1 kumite ind. rocznik 1995-1994 (-40 kg) przepisy-WKF czas walki 1 minuta 
C2 kumite ind. rocznik 1995-1994 (+40 kg) przepisy-WKF czas walki 1 minuta 
C3 kumite ind. rocznik 1993-1992 (-50 kg) przepisy-WKF czas walki 1,5 minuty 
C4 kumite ind. rocznik 1993-1992 (+50 kg) przepisy-WKF czas walki 1,5 minuty 
C5 kumite ind. rocznik 1991-1989 (-55 kg) przepisy-WKF czas walki 2  minuty 
C6 kumite ind. rocznik 1991-1989 (+55 kg) przepisy-WKF czas walki 2  minuty 

 
Nr 

Konk. CHŁOPCY UWAGI 

C7 kumite ind. rocznik 1995-1994 (-45 kg) przepisy-WKF czas walki 1 minuta 
C8 kumite ind. rocznik 1995-1994 (+45 kg) przepisy-WKF czas walki 1 minuta 
C9 kumite ind. rocznik 1993-1992 (-55 kg) przepisy-WKF czas walki 1,5 minuty 

C10 kumite ind. rocznik 1993-1992 (+55 kg) przepisy-WKF czas walki 1,5 minuty 
C11 kumite ind. rocznik 1991-1989 (-65 kg) przepisy-WKF czas walki 2  minuty 
C12 kumite ind. rocznik 1991-1989 (+65 kg) przepisy-WKF czas walki 2  minuty 

 
 
D. Walki Re�yserowane: 

Nr 
Konk. DZIEWCZ�TA UWAGI 

D1 walki re�yserowane system punktowy, od 2 do 5 zaw. w dru�., max. czas pokazu 3 min., jedno trzecie miejsce 
 

Nr 
Konk. CHŁOPCY UWAGI 

D2 walki re�yserowane system punktowy, od 2 do 5 zaw. w dru�., max. czas pokazu 3 min., jedno trzecie miejsce 
 
   
Opłata Startowa: 

� konkurencje indywidualne 20,00 zł, 
� konkurencje dru�ynowe     35,00 zł, 
� walki re�yserowane            35,00 zł, 
� Opłaty startowe b�d� przyjmowane w biurze zawodów na Hali 

Sportowej przy ul. Ko�ciuszki 10c w Głogówku w dniu zawodów 
17-11-2007 rok godz. 8.30 – 9.30 

 
 
 
 
 
 



 4 

Nagrody: 
• za zaj�cie I miejsca w konkurencji indywidualnej zwyci�zcy otrzymuj� 

puchar, medal i dyplom, za zaj�cie II i dwóch III miejsc zawodnicy 
otrzymuj� medal i dyplom, 

• za zaj�cie I miejsca w konkurencji dru�ynowej zwyci�ska dru�yna 
otrzymuje puchar, medale i dyplomy, za zaj�cie II i dwóch III miejsc 
zawodnicy otrzymuj� medale i dyplomy, 

• Puchar Burmistrza dla najlepszego klubu w klasyfikacji punktowej. 
 
S�dziowie: 

S�dziowie zostan� powołani osobnym pismem w porozumieniu z s�dzi� 
głównym zawodów. 

 
Noclegi: Istnieje mo�liwo�� zakwaterowania w hotelu, gdzie b�d� rozgrywane 

zawody. Informacj� w tej sprawie udziela Jarosław Płóciennik, 
tel. kom.: 603 674 480 

 
 
Sprawy Ró�ne:  

1) Ostateczna interpretacja regulaminu nale�y do organizatora i komisji 
s�dziowskiej, 

2) Zawodnicy maj� obowi�zek posiadania obi zgodnie z posiadanym 
stopniem, 

3) W przypadku małej ilo�ci zawodników w danej konkurencji 
organizator w porozumieniu z s�dzi� głównym zawodów mo�e 
dokona� poł�czenia poszczególnych konkurencji, 

4) W trakcie zawodów w rejonie plansz b�d� mogli przebywa� wył�cznie 
zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy oraz zaproszeni go�cie, dla 
pozostałych s� przewidziane miejsca na widowni, 

5) Zło�enie protestu dotycz�cej decyzji s�dziowskiej po wpłaceniu 
wadium w wys. 150 zł, 

6) Ekspozycja i sprzeda� towarów – tylko za zgod� organizatora, 
7) W czasie trwania zawodów czynna b�dzie „Kawiarnia Sportowa” na 

terenie obiektu, 
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialno�ci za rzeczy zaginione, 
9) Za zachowanie swoich zawodników oraz wyrz�dzone przez nich 

szkody odpowiada kierownik ekipy, 
10) W sprawach nie uj�tych w niniejszym regulaminie maj� zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, 
11) Zgłoszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacj� w/w regulaminu, 
12) Dodatkowych informacji udziela – Marek Zabiegała 

tel. kom.: 605 292 834 oraz Jarosław Płóciennik 
tel. kom.: 603 674 480. 

 
Inne:  

Dojazd do hali sportowej - link: 
 
http://mapa.szukacz.pl/?&n=50,35504&e=17,86382&z=6&t=PUNKT%20
z%20LINKU&m=G%b3og%f3wek&u=Ko%b6ciuszki 
 

Super komunikacja: tylko 20 km od zjazdu z autostrady - A4 do Głogówka. 
 

Wszystkich Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach 


