
 
 

 
 

 Mazowiecka Liga Karate  
Michałowice 22.11.2020  

 
ORGANIZATOR 

Klub Sportowy ZDROWIE 

Okręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego 

Impreza dofinansowana z budżetu Gminy Michałowice dla organizacji pozarządowych. 

 

1. TERMIN I MIEJSCE 

22.11.2020r. (niedziela) 

Szkoła Podstawowa w Michałowicach 

 05-816 Michałowice ul. Szkolna 15 

2. ZAŁOŻENIA 

Zgodnie z założeniami Mazowieckiej Ligi Karate w turnieju  

BIORĄ UDZIAŁ NAJLEPSI ZAWODNICY Z KAŻDEGO KLUBU 

 

3. SĘDZIA GŁÓWNY zostanie wybrany w dniu zawodów 

Każda klub zobowiązany jest do wystawienia min. 1 sędziego. Mile widziana większa ilość sędziów. 

 

4. ZGŁOSZENIE 

•  Zgłoszenia dokonujemy poprzez system KARATESTAT do 21.11.2020 

http://judostat.pl/karate/ 

•  Opłata startowa wynosi 20 zł,  

płatna na konto OZKWM za całą drużynę, opłaty dokonuje zgłaszający Klub. 

•   06 1160 2202 0000 0002 3156 2782 

 

• TURNIEJ ZOSTANIE ROZEGRANY NA 4 MATACH, BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI. 

 

 



 

5. KATEGORIE I PRZEPISY 

A. DOBÓR ZAWODNIKÓW 

- w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z klubów zrzeszonych w OZKWM 

- nie ma limitu stopni 

B. WARUNKI UCZESTNICTWA 

- dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający wiek zawodnika, 

 KOD KRESKOWY WYDRUKOWANY PRZEZ TRENERA (każdy zawodnik posiada swoje zgłoszenie oddzielnie) 

- zgoda RODO, 

- zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział w zawodach. 

 

C. KATEGORIE WAGOWE KUMITE  LIGI 

- chłopcy  U 10 lat (2010) semi - contact   do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, pow. 45 kg 

- chłopcy U 9 lat (2011)  light – contact          do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg 

- chłopcy U 8lat  (2012)  light - contact   do 30 kg, pow. 30 kg 

 

- dziewczynki  U 10 lat (2010) semi – contact do 30 kg, do 40 kg, pow. 40 kg 

- dziewczynki U 9 lat (2011) light - contact    do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg 

- dziewczynki U 8 lat  (2012)  light - contact    do 30 kg, pow. 30 kg 

 

 

D. PRZEPISY KONKURENCJI KUMITE zgodnie z przepisami OZKWM 

Semi – contract  (chorągiewki) i  light - conat (punkty za trafienia – liczniki) 

 

E. ZAWODNICY PODCZAS WALKI SĄ CHRONIENI PRZEZ OCHRANIACZE WG PONIŻSZEJ TABELI: 

kategoria obowiązkowe ochraniacze osobiste 
ochraniacze zalecane 

nieobowiązkowe 

KUMITE 

Semi kontakt 

  - białe ochraniacze : goleń-stopa,  

- piąstkówki,  - suspensorium,  

   - ochraniacz tułowia hogo, 

- kask z ochroną twarzy (kratą), własny, 

- miękkie ochraniacze na kolana 

 - dziewczęta - suspensorium 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CZAS WALKI: 

1min 30 s  runda podstawowa -> dogrywka 1 min –> po której musi zapaść werdykt. 

 

Dopuszczamy do turnieju osobiste :hogo (jeśli to możliwe firmy shogun) 

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie 

ochraniaczy 

 

 

 

 

6. PROGRAM ZAWODÓW:  

9.00 – 9.30     Weryfikacja zgłoszonych zawodników, 

9:30 – 10:00 Narada sędziów 

10:00 Rozpoczęcie zawodów  

13:00  - 14:00   Przewidywana dekoracja i zakończenie zawodów (godzina zakończenia ostatecznie zależeć   

                               będzie od liczby zgłoszonych zawodników) 

 

9.  NAGRODY: zawodnicy za zdobycie miejsca od 1 – 3 otrzymają puchar i dyplom. 

10.UBEZPIECZENIE: Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW. Obowiązek  

ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubach. 

 

11.DODATKOWE INFORMACJE: Jarosław Gajek tel. 600894690 

Zarząd OZKWM – życzy zawodnikom i trenerom sukcesów sportowych 

 

KUMITE 

Lekki kontakt 

- białe ochraniacze : goleń-stopa, 

piąstkówki, suspensorium,  

- ochraniacz tułowia hogo, 

- kask z ochroną twarzy (kratą) własny 

- miękkie ochraniacze na kolana, 

- dziewczęta-suspensorium 

   



 
.........................................................................                                                       ........................................ 
imię i nazwisko rodzica ( opiekuna prawnego )                                                                    data 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Wyrażam zgodę na udział dziecka ( imię i nazwisko oraz data urodzenia ) 

 
..................................................................................................................................................................... 
 
w Mazowieckiej Lidze Karate w Michałowicach w dniu 22.11.2020 r. w konkurencji kumite semi-contact (walka z 
częściowo ograniczonym kontaktem – roczniki 2010) lub light-contact (walka z w pełni ograniczonym kontaktem – 
roczniki 2011-2012). 
 
 
 
                                                                                           ........................................................... 
                                                                                            podpis czytelny rodzica (opiekuna) 
 
 

Uwaga! Oświadczenie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka w całości własnoręcznie. 
 
 

Miejscowość ………………………, dn. …………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OŚWIADCZENIE 

OSOBY PEŁNOLETNIEJ / RODZICA LUB OPIEKUNA OSOBY 

NIEPEŁNOLOETNIEJ* ZAWODNIKA / TRENERA / SĘDZIEGO / 

CZŁONKA EKIPYT TECHNICZNEJ* 

XVII TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR WÓJT  

GMINY MICHAŁOWICE w ramach Mazowieckiej Ligi Karate 
 

Michałowice 22 listopada 2020 
 

 
Oświadczam że: 
• Ja / mój syn/córka* 

………………………………………………………………….…………………………… 
jest(em) zdrowy i nie zamieszkiwał(em) z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał(a) 
kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem Turnieju, 

• osoby przyprowadzające uczestnika Turnieju są zdrowe i nie zamieszkiwał(a) z osobą 
przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 
14 dni przez rozpoczęciem Turnieju, 

• wyrażam zgodę na pomiar temperatury uczestnika Turnieju przez obsługę Turnieju, 
• zobowiązuję się do rezygnacji z udziału w Turnieju z przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), 
• zobowiązuję się do niezwłocznego opuszczenia Turnieju / odbioru na koszt własny 

dziecka z Turnieju* w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby 
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), 

• Jako opiekun niepełnoletniego uczestnika Turnieju będę dostępny przez cały czas trwania 
Turnieju pod numerem telefonu / Jako pełnoletni uczestnik Turnieju podaję aktualny numer 
telefonu pod którym będzie możliwy kontakt ze mną*: 

 

 
….............………………………………………………………….. 

(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Turnieju lub opiekuna niepełnoletniego uczestnika Turnieju) 
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