
                                                                                                                                                                                  
        

I   OGÓLNOPOLSKI   TURNIEJ   KARATE   SHINKYOKUSHIN 

„RANDORI  CUP”
Radomsko 30.11.2019r.

                                                                                                                                                                                                  
KUMITE wg pełnych przepisów japońskich oraz EKO

ORGANIZATOR 

Klub Karate „Randori”      
ul. Reymonta 62       
97-500 Radomsko
www.karateradomsko.pl
kontakt tel.  503 828 706;  575 905 888

TERMIN I MIEJSCE
30 listopada 2019 r. (sobota)  

Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku      
ul. Szkolna 2      
97-500 Radomsko

INFORMACJE OGÓLNE

Turniej KUMITE zostanie rozegrany w dwóch odrębnych formułach tj.:

 wg przepisów EKO - Formuła A 

 wg pełnych przepisów japońskich - Formuła B

                                                                                                                                                                                                  

Formuła A

 konkurencja Light Kontakt w kategoriach wiekowych 2008r. - 2012r. - i młodsi

 konkurencja Semi Kontakt w kategoriach wiekowych od 2007r. - 2002 (oraz osoby z rocznika 2001, które do dnia zawodów

nie ukończyły 18 lat )

Dozwolone techniki nożne na strefę jodan: Mawashi-Geri, Uchi-Mawashi-Geri, Kake-Geri. 

UWAGA! Techniki nożne na strefę jodan mogą być stosowane tylko z kontrolowaną siłą ! 

                                                                                                                                                                                                  

Formuła B

 konkurencja Semi Kontakt dla wszystkich kategorii wiekowych - wg  pełnych przepisów japońskich.

Techniki dozwolone w Formule B: 

 techniki ręczne (seiken, hiji, tetsui) wykonywane na strefy chudan i gedan, 

 wszystkie techniki nożne na wszystkie dozwolone do atakowania strefy ciała przeciwnika (także low kick,

okrężne techniki  nożne,  wykonywane  z  obrotu  ushiro-mawashi  lub w wyskoku  tobi-geri  oraz tzw.”techniki

przenoszone”  i  techniki  nożne  hiza-geri,  mae-geri,  yoko-geri  i  ushiro-geri  na  wszystkie  strefy).  

Uwaga! Nie będzie dyskwalifikacji za zbyt mocne techniki przepisowe.



Techniki zabronione w Formule B: 

 techniki ręczne (jakąkolwiek powierzchnią) na strefę jodan, 

 techniki wykonywane na krocze, kolana, kręgosłup 

 uderzenia głową 

 chwytanie, przepychanie, popychanie, rzucanie itp. 

                                                                                                                                                                               

1. KONKURENCJE, KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE, CZAS WALKI

Formuła A  - wg przepisów EKO

Kategoria 
wiekowa

Kategoria wagowa Obowiązujące
ochraniacze

Czas
walki

Uwagi

Dzieci
2012- młodsi

chłopcy:-25, +25 kg 

Hogo
Kask z kratką

Białe ochraniacze
goleń-stopa
Piąstkówki 

Miękkie ochraniacze na
kolana

Mężczyźni-
suspensorium

1,5’ + 1,5’

+ waga 
(3 kg) 
+ 1,5’ 

Light Kontakt 

bez kopnięć na gedan

i frontalnych na

jodan

dziewczęta:-25, +25 kg 

Kadeci młodsi
2010-2011

chłopcy:-30, -35, +35 kg 

dziewczęta:-30, -35, +35 kg 

Kadeci
2008-2009

chłopcy:-35, -40, +40 kg 

dziewczęta:-35, -40, +40 kg 

Młodzicy
2006-2007

chłopcy: -40, -45, -50, -55, +55 kg 
2’ + 2’ 
+ waga 
(3 kg) 
+ 2’ 

Semi Kontakt

bez kopnięć

frontalnych na jodan

dziewczęta: -40, -45, -50, +50 kg 

Juniorzy
młodsi

2004-2005

chłopcy:-45, -50, -55, -60, -65, +65 kg 

dziewczęta: -45, -50, -55, -60, +60 kg 

Juniorzy
2002-2003
(oraz osoby z

rocznika 2001, które
do dnia zawodów nie

ukończyły 18 lat )

chłopcy: -55, -60, -65, -70, -75, +75 kg 
Kask z kratką

Białe ochraniacze
goleń-stopa 
Piąstkówki 

Miękkie ochraniacze na
kolana

Mężczyźni-
suspensorium

 Kobiety-ochraniacz na
piersi-osobne miseczki
piankowe i elastyczna

koszulka 

dziewczęta: -50, -55, -60, -65, +65 kg 

Formuła B – wg pełnych przepisów japońskich

Kategoria
wiekowa

Kategoria wagowa Obowiązujące
ochraniacze

Czas
walki

Uwagi

Dzieci
2012- młodsi

chłopcy:-25, +25 kg Hogo
Kask z kratką

Białe ochraniacze
goleń-stopa
Piąstkówki 

Miękkie ochraniacze na
kolana

Mężczyźni-
suspensorium

1,5’ + 1,5’

+ waga 
(3 kg) 
+ 1,5’ 

Semi Kontakt

wszystkie dozwolone

techniki

dziewczęta:-25, +25 kg 

Kadeci młodsi
2010-2011

chłopcy:-30, -35, +35 kg 

dziewczęta:-30, -35, +35 kg 

Kadeci
2008-2009

chłopcy:-35, -40, +40 kg 

Dziewczęta:-35, -40, -45, +45 kg 



Semi Kontakt  

wszystkie dozwolone

techniki

Młodzicy
2006-2007

chłopcy: -40, -45, -50, -55, +55 kg Kask z kratką
Białe ochraniacze

goleń-stopa 
Piąstkówki

Miękkie ochraniacze na
kolana

Mężczyźni-
suspensorium

 Kobiety-ochraniacz na
piersi-osobne miseczki
piankowe i elastyczna

koszulka 

2’ + 2’ 
+ waga 
(3 kg) 
+ 2’ 

dziewczęta: -40, -45, -50, +50 kg 

Juniorzy
młodsi

2004-2005

chłopcy:-45, -50, -55, -60, -65, +65 kg 

dziewczęta: -45, -50, -55, -60, +60 kg 

Juniorzy
2002-2003
(oraz osoby z

rocznika 2001, które

do dnia zawodów nie

ukończyły 18 lat )

chłopcy: -55, -60, -65, -70, -75, +75 kg 

dziewczęta: -50, -55, -60, -65, +65 kg 

2. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. W przypadku trzech zawodników w kategorii, walki

rozegrane będą systemem każdy z każdym. W kategoriach, gdzie zgłoszonych zostanie dwóch zawodników odbędzie się 

„Super Fight”   (roczniki od 2008 i młodsze: 1,5 + 1,5, roczniki od 2001 do 2007:  2 + 2 min).  

Uwaga!     Zawodnik może wziąć udział wkonkurencji kumite w formule A lub B oraz  A i B.  

3. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników ze wszystkich klubów kyokushin

bez  względu  na  organizację. Każda  ekipa  zobowiązana  jest  do  wystawienia  sędziego,  który  powinien  posiadać

kompletny strój sędziowski zgodny z reprezentowaną organizacją. Turniej zostanie rozegrany na trzech lub czterech

matach, stąd mile widziane dodatkowe osoby zdolne do sędziowania. 

Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający: 

 dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia)

 czyste białe karategi 

 komplet obowiązkowych ochraniaczy osobistych dla danej kategorii. 

 osoby niepełnoletnie -  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział  w turnieju,  zawierającą

oświadczenie o akceptacji regulaminu zawodów, posiadaniu przez uczestnika ważnych  badań stwierdzających

zdolność do uprawiania  karate  wydanych zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz zgodę na reprodukcję

wizerunku wg załączonego wzoru.  Brak takiej  zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji

KUMITE SEMI KONTAKT powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju. 

 osoby pełnoletnie – oświadczenie o akceptacji regulaminu zawodów, posiadaniu ważnych badań stwierdzających

zdolność do uprawiania karate wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zgodzie na reprodukcję

wizerunku wg załączonego wzoru. 

4. OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 40 zł., gotówką w dniu zawodów lub przelewem na konto

Klubu Karate "Randori"     nr   70 8980 0009 2011 0094 1420 0001      

W przypadku płatności przelewem, prosimy o przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym dowodu wpłaty na adres

klubrandori@gmail.com,  Uwaga! W przypadku gdy zawodnik będzie uczestniczycł w dwóch formuałch kumite

tj. A i B – opłata startowa nie ulega zmianie.

5. NAGRODY

Za pierwsze miejsce zawodnicy otrzymają puchary, medale i dyplomy. Za drugie i trzecie miejsca zawodnicy otrzymają

mailto:klubrandori@gmail.com


medale i dyplomy. 

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia  zawodników  do  udziału  w  poszczególnych  formułach  KUMITE  należy  przesłać  na  adres:

klubrandori@gmail.com NAJPÓŹNIEJ do  24  listopada  2019 r.  (niedziela)  do  godz.  24.00,  tylko  i  wyłącznie  na

formularzu Exel stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Przed zawodami nastąpi kontrola dokumentów (dokument tożsamości ze zdjęciem, badania lekarskie, zgoda rodzica /

pełnoletniego uczestnika), wagi zawodników oraz posiadania kompletu obowiązkowych ochraniaczy osobistych.

UWAGA:    Po  analizie  zgłoszeń  może  wyniknąć  konieczność  łącznia  lub  innego  podziału  kategorii  wiekowych  i

wagowych. W związku z tym, w zgłoszeniach podajemy   dokładną wagę   zawodnika   –    z dokładnością do 1kg   -   oraz

Formułę/y Kumite,   w której  zawodnik będzie uczestniczył    np. A lub B lub w obydwóch A i  B!!!   W przypadku

konieczności łączenia kategorii wagowych maksymalna różnica wagi między zawodnikami  nie będzie przekraczała 15%

wagi zawodnika. 

7. PLAN TURNIEJU

08.00 – 10.00 weryfikacja zgłoszonych zawodników 

09.30 narada kierowników ekip, powołanie składów sędziowskich 

10.00 oficjalne otwarcie

11:00 walki eliminacyjne

13.00 walki półfinałowe oraz finałowe

18.00 zakończenie imprezy 

Godzina zakończenia zawodów zależy od liczby przybyłych zawodników. 

8. UBEZPIECZENIE

Uczestnicy zawodów nie będą w żaden sposób ubezpieczeni przez organizatora. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika

spoczywa, zgodnie z polskim prawem, na klubie, w którym zawodnik trenuje. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów sportowych 

oraz miłego pobytu w Radomsku

kontakt tel.  503 828 706;  575 905 888


