
XXVIII LESZCZYŃSKIE MISTRZOSTWA KARATE 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LESZNA 

09.06.2018r. 
 

R E G U L A M I N 

 

ORGANIZATOR 
 

Klub Karate SATORI Leszno przy współpracy z Wielkopolskim 

Okręgowym Związkiem Karate Olimpijskiego pod patronatem Polskiej Unii Karate 

oraz Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszno. 

 

CEL ZAWODÓW 
 

1. Popularyzacja karate olimpijskiego WKF wśród dzieci i młodzieży 

2. Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach 

3. Wyłonienie najlepszych klubów w punktowej klasyfikacji generalnej zawodów 
 

TERMIN I MIEJSCE 
 

Termin:  09.06.2018r. / sobota / 

Miejsce:  Hala TRAPEZ, ul. Zygmunta Starego 1, 64-100 Leszno 

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW 
 

godz.  9.00 – przyjazd ekip, kontrola dokumentów, opłaty startowe 

godz.  9.30 – odprawa sędziów i kierowników ekip 

godz. 10.00 – prezentacja ekip, otwarcie i rozpoczęcie zawodów 

godz. 18.00 – przewidywane zakończenie zawodów 

 

ZGŁOSZENIA  
 

Kluby należy zgłaszać on-line w systemie KarateCup na http://leszno.karatecup.pl/. Taka możliwość będzie od 
dnia 24.05.2018r. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 07.06.2018 / czwartek / do godziny 24:00. 

 

LOSOWANIE 

 

08.06.2018r. / piątek / godzina 10.00 - według dziennej daty urodzenia – w przeddzień zawodów on-line 

dostępne będą wyniki losowania poszczególnych konkurencji. 

 

OPŁATY STARTOWE 
 

1. Konkurencja indywidualna 40.00 zł 

2. Konkurencja drużynowa 80.00 zł 
 

  



WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH 
 

1. Dowód tożsamości ze zdjęciem 

2. Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW 
 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
 

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu. 
 

KONKURENCJE: 
 

Kata indywidualne dziewcząt 
 
1 wiek: 7 lat i młodsze 
2 wiek: 8-9 lat 
3 wiek: 10-11 lat 
4 wiek: 12-13 lat    młodziczki 
5 wiek: 14-15 lat    juniorki młodsze 
6 wiek: 16-17 lat    juniorki 
 
Kumite indywidualne dziewcząt 
 
7 wiek: 8-9 lat         2 kategorie wagowe 
9 wiek: 10-11 lat        2 kategorie wagowe 
11 wiek: 12-13 lat    młodziczki   2 kategorie wagowe 
13 wiek: 14-15 lat    juniorki młodsze  2 kategorie wagowe 
15 wiek: 16-17 lat    juniorki   2 kategorie wagowe 
 
Kata drużynowe dziewcząt 
 
17 wiek: 9 lat i młodsze 
18 wiek: 10-11 lat i młodziczki 12-13 lat 
19 wiek: juniorki młodsze 14-15 lat i juniorki 16-17 lat 
 
Kata indywidualne chłopców 
 
20 wiek: 7 i młodsi 
21 wiek: 8-9 lat 
22 wiek: 10-11 lat 
23 wiek: 12-13 lat    młodzicy 
24 wiek: 14-15 lat    juniorzy młodsi 
25 wiek: 16-17 lat    juniorzy 
 
Kumite indywidualne chłopców 
 
26 wiek: 8-9 lat         3 kategorie wagowe 
29 wiek: 10-11 lat        3 kategorie wagowe 
32 wiek: 12-13 lat    młodzicy   3 kategorie wagowe 
35 wiek: 14-15 lat    juniorzy młodsi  3 kategorie wagowe 
38 wiek: 16-17 lat    juniorzy   3 kategorie wagowe 



Kata drużynowe chłopców 
 
41 wiek: 9 lat i młodsi 
42 wiek: 10-11 lat i młodzicy 12-13 lat 
43 wiek: juniorzy młodsi 14-15 lat i juniorzy 16-17 lat 
 
Kata indywidualne seniorów Masters 
 
44 Seniorzy Masters KYU + 36 lat 
45 Seniorzy Masters DAN + 36 lat 
 
Kata indywidualne PIERWSZY KROK 
 
46 wiek: 6 lat i młodsi 
47 wiek: 7 lat 
48 wiek: 8 lat 
49 wiek: 9 lat 
50 wiek: 10 lat i starsi 
 
Kihon PIERWSZY KROK 
 
51 wiek: 6 lat i młodsi 
52 wiek: 7 lat 
53 wiek: 8 lat 
54 wiek: 9 lat 
55 wiek: 10 lat i starsi 
 

Kata drużynowe PIERWSZY KROK 
 
56 wiek: 8 lat i młodsi 
57 wiek: 9 lat i starsi 
 

SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW 
 

KUMITE Przepisy WKF. Dwa trzecie miejsca, repasaże, obowiązkowe pełne zabezpieczenie. Podział na 

 konkurencje wagowe dokonany zostanie po analizie zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać 

 dokładną wagę zawodniczki, zawodnika. 

 

KATA Przepisy WKF. Dwa trzecie miejsca, repasaże. Młodzicy i młodziczki w każdej rundzie inne kata,  

 juniorzy młodsi, juniorki młodsze w każdej rundzie inne kata. W  konkurencjach drużynowych 

 start zespołu według najstarszego rocznika. 

 

KIHON Dwa trzecie miejsca - repasaże. 

 

 Yoi i Rei. Zawodnicy i zawodniczki wykonują określone techniki parami 3x na komendę sędziego w  

pozycji Zenkutsu – dachi.  

 



Pierwsza komenda Hidari Zenkutsu – dachi Hajime! Ostatnia technika z 
 każdej serii do przodu i do tyłu Kiai. Mae – geri z Kamae. 

  

→     Oi – zuki chudan 

 ←     Age – uke 

 →     Mae – geri chudan 

 ←     Gedan – barai 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 

Pierwszy krok są to zawodniczki i zawodnicy trenujący od września 2017 roku, tylko z białym pasem. Zawodnicy 

PK mogą brać udział tylko i wyłącznie w jednej konkurencji indywidualnej PK (Kata ind. PK lub Kihon PK). 

Dopuszczalny jest udział zawodniczek i zawodników PK w pozostałych konkurencjach według regulaminu. W 

konkurencjach indywidualnych niedopuszczalny jest start zawodniczki, zawodnika w starszej kategorii wiekowej. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych konkurencji w przypadku niedostatecznej obsady 

wynikającej z analizy terminowych zgłoszeń poszczególnych klubów. 

 

Wstęp na płytę hali TRAPEZ wyłącznie dla zawodników, trenerów, sędziów, ekipy organizatora, oficjalnych gości 

oraz innych osób upoważnionych.  

 

Dekoracje medalistów poszczególnych kategorii wyłącznie w karate-gi na bosaka (dopuszczalna bluza klubowa 

założona na karate-gi) za wyjątkiem zawodników startujących w kategoriach PIERWSZY KROK. 

 

Trenerów, opiekunów klubowych obowiązuje wyłącznie kompletny strój sportowy. 

 

Podczas zawodów prowadzona będzie punktowa i medalowa klasyfikacja zespołowa XXVIII Leszczyńskich 

Mistrzostw Karate o Puchar Miasta Leszna. Dla najlepszych zawodników i klubów ufundowano specjalne puchary. 

 

INFORMACJA DLA KLUBÓW WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 
 

XXVIII Leszczyńskie Mistrzostwa Karate są kolejnymi zawodami w Wielkopolsce w roku 2018 z cyklu 8 

okręgowych imprez klasyfikacyjnych na podstawie których tworzony jest ranking zawodników, kandydatów do 

Kadry Wielkopolski Karate WKF na rok 2019. 
 
 

 
Mistrzostwa są zorganizowane z pomocą finansową Urzędu Miasta Leszna 

 
 
 
 
 
 
 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH!!! 


