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Zaproszenie

    Miejsce: Hala sportowa „Centrum”
         Aleja Róż 3
        41-300 Dąbrowa Górnicza

Termin: 18 marca 2017 r.       

Organizator: Dąbrowski Klub Karate
                       Śląski Związek Karate Kyokushin

 W imieniu Dąbrowskiego Klubu Karate,   
świętującego w bieżącym roku 30-lecie działalności 
sportowej, mam zaszczyt, w porozumieniu z Komisją 
Kyokushin Polskiego Związku Karate, zaprosić    
reprezentację Waszego Klubu do udziału w 37. 
Mistrzostwach Makroregionu Śląskiego Karate 
Kyokushin i w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików Kyokushin Karate.

Sensei Artur Sroka 
Prezes Dąbrowskiego Klubu Karate

Osu!

Marszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Saługa 

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Zbigniew Podraza

Patronat honorowy:



Ramowy plan zawodów

Miejsce: Hotel Holiday Inn
    Aleja Róż 1a
    41-300 Dąbrowa Górnicza

Termin: 18 marca 2017

Przyjazd ekip.
Narada sędziów.
Rozpoczęcie zawodów, eliminacje.
Posiłek w trakcie zawodów.
Oficjalne otwarcie zawodów, pokazy.
Walki półfinałowe i finałowe.
Dekoracja zwycięzców.

Rejestracja i weryfikacja zawodników – dzień przed 
zawodami – szczegóły w dalszej części informatora.

8.00 - 9.00 
9.00 - 9.30 

10.00 - 14.30 
13.00 - 14.30
15.00 - 15.30
15.30 - 18.00 
18.00 - 19.00 

Ramowy plan zawodów



Regulamin
Mistrzostw Makroregionu Śląskiego

1. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów 
i regulaminu PZK w następujących konkurencjach:
•   Kumite seniorów (ukończone 18 lat),
•   Kumite seniorek (ukończone 18 lat),
•   Kumite seniorów (ukończone 18 lat) wg przepisów WKF, 
•   Kumite seniorek (ukończone 18 lat) wg przepisów WKF,
•   Kumite Masters (ukończone 35 lat), 
•   Kumite semi kontakt juniorów (roczniki 2001, 2000 
    i 1999 - zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat),
•   Kumite wg przepisów WKF juniorów (roczniki 2001,   
    2000 i 1999 - zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat),
•   Kumite semi kontakt juniorek (roczniki 2001, 2000 i 1999 
    - zawodniczki, które nie ukończyły 18 lat),
•   Kumite wg przepisów WKF juniorek (roczniki 2001, 2000 
    i 1999 - zawodniczki, które nie ukończyły 18 lat),
•   Kumite semi kontakt juniorów młodszych (roczniki 2002 
    i 2003),
•   Kumite wg przepisów WKF juniorów młodszych 
    (roczniki 2002 i 2003),
•   Kumite semi kontakt juniorek młodszych (roczniki 2002 
    i 2003),
•   Kumite wg przepisów WKF juniorek młodszych (roczniki 
    2002 i 2003),
•   Kata seniorów (rocznik 1998 i starsi),
•   Kata seniorek (rocznik 1998 i starsi),
•   Kata juniorów (roczniki 2001, 2000 i 1999 - zawodnicy, 
    którzy nie ukończyli 18 lat),
•   Kata juniorek (roczniki 2001, 2000 i 1999 - zawodniczki, 
    które nie ukończyły 18 lat).
•   Kata juniorów młodszych (roczniki 2002 i 2003),
•   Kata juniorek młodszych (roczniki 2002 i 2003).
2. Konkurencja kumite seniorów (ukończone 18 lat) 
zostanie rozegrana systemem pucharowym w kategoriach:
•   Mężczyźni: kat. -65, -70, -75, -80, +80 kg
•   Mężczyźni wg przepisów WKF kategoria Open 
    (bez podziału na wagi)
•   Kobiety: kat. –55, -60, - 65kg, +65 kg
•   Kobiety wg przepisów WKF kategoria Open 
    (bez podziału na wagi)

3. Konkurencja kumite masters (ukończone 35 lat) zostanie 
rozegrana systemem pucharowym w kategoriach:
•   Mężczyźni: kat -85, +85 kg
4. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów (16-17 lat)  
    zostanie rozegrana systemem pucharowym w kategoriach:
•   Juniorzy: kat. -60, -65, -70, -75, +75 kg
•   Juniorzy wg przepisów WKF kategoria Open 
    (bez podziału na wagi)
•   Juniorki: kat. -55, -60, +60kg
•   Juniorki wg przepisów WKF kategoria Open 
    (bez podziału na wagi)
5. Konkurencja kumite semi kontakt Juniorów młodszych 
    (14-15 lat) zostanie rozegrana systemem pucharowym 
    w  kategoriach:
•   Juniorzy młodsi: kat. -50, -55, -60, -65, +65 kg
•   Juniorzy młodsi wg przepisów WKF kat. Open 
    (bez podziału na wagi)
•   Juniorki młodsze: kat. -50, -55, +55kg 
•   Juniorki młodsze wg przepisów WKF kat. Open 
    (bez podziału na wagi).
6. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach.
•   I tura obowiązkowa – zawodnik wykonuje kata określone 
    w drodze losowania,
•   II tura – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych 
    poniżej:
Seniorzy/Seniorki:
   •   I tura: Pinan sono yon, Pinan sono go, Yantsu, Tsuki no 
      kata, Saifa.
   •   II tura: Kanku-dai, Geksai-sho, Seienchin, Geksai-dai,
      Sushi-ho, Garyu, Seipai.
Juniorzy/Juniorki:
   •   I tura: Pinian sono ni, Pinian sono san, pinian sono yon.
   •   II tura: Pinian sono go, Tsuki no kata, Geksai dai, Geksai 
      sho, Yantsu, Saifa.
Juniorzy młodsi/Juniorki młodsze:
   •   I tura: Taikioku sono san, Pinan sono ichi, Sakugi sono ni.
   •   II tura: Pinan sono ni, Pinan sono san, Pinan sono yon, 
      Tsuki no kata, Sakugi sono san.



Regulamin
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
Młodzik 12-13 lat 
(w 2017 roku urodzeni od 01.01.2004 do 31.12.2005)

1. Zawody zostaną rozegrane wg przepisów i regulaminu PZK 
    w konkurencjach:
•   Kumite semi kontakt chłopców,
•   Kumite wg przepisów WKF chłopców,
•   Kumite semi kontakt dziewcząt,
•   Kumite wg przepisów WKF dziewcząt,
•   Kata indywidualne chłopców,
•   Kata indywidualne dziewcząt,
Konkurencja kumite semi kontakt zostanie rozegrana systemem 
pucharowym w kategoriach:
•   Młodzicy:  -40 kg, -45 kg, -50 kg, -60 kg, +60 kg, 
•   Młodzicy wg przepisów WKF kategoria Open
    (bez podziału na wagi),
•   Młodziczki:  -40 kg, -50 kg, +50 kg,
•   Młodziczki wg przepisów WKF kategoria Open 
    (bez podziału na wagi),
Czas trwania walki 1,5 min, możliwa jest tylko jedna dogrywka 
1,5 min.
2. Konkurencja kata zostanie rozegrana w dwóch turach. 
•   I tura obowiązkowa –zawodnik wykonuje kata w drodze 
    losowania,
•  II tura – zawodnik wykonuje kata dowolne z wymienionych 
    poniżej:
•   I tura: Taikioku sono ichi, Taikioku sono san, Pinian sono 
    ichi.
•   II tura: Pinian sono ni, Pinian sono san, Pinian sono yon,
    Tsuki no kata, Sakugi sono san.

W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż 
czterech zawodników, konkurencja może zostać odwołana.



Warunki uczestnictwa

1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowol-
nej liczby zawodników w danej konkurencji.
2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
•   minimum 4 kyu ( seniorzy), 
•   minimum 6 kyu ( juniorzy ), 
•   minimum 8 kyu (juniorzy młodsi), 
•   minimum 9 kyu (młodzicy),
•   aktualną kartę zdrowia sportowca
•   licencję zawodnika PZK
•   dowód osobisty lub legitymację szkolną
•   czyste, białe karategi bez napisów i numerów startowych 
    z innych zawodów
•   zgoda rodziców (zawodnicy niepełnoletni) 
3. Sprzęt ochronny (białe ochraniacze):
 •   Seniorki (+18 lat): ochraniacze na piersi (oddzielne,  
 miękkie miseczki i białe tekstylne ochraniacze na 
 goleń-stopę
 •   Semi kontakt (12-13, 14-15, 16-17 lat): białe tekstylne 
 piąstkówki i białe tekstylne ochraniacze na goleń-stopę, 
 kaski, ochraniacze krocza, ochraniacze tułowia ,
 •   Masters  (+35lat):  białe tekstylne piąstkówki i białe 
 tekstylne ochraniacze na goleń-stopę, kaski, 
 ochraniacze krocza.
 •   WKF: piąstkówki zatwierdzone przez WKF, jeden 
 zawodnik używa czerwonych a drugi niebieskich 
 (kolorowe piąstkówki zapewnia organizator), 
 Ochraniacze na zęby (wyposażenie osobiste).
  •   Ochraniacze tułowia i kaski zapewnia organizator.
4. Na używanie bandaży, plastrów, czy opasek założonych           
w wyniku powstania kontuzji, musi wydać zgodę Sędzia Główny  
na wniosek Lekarza Zawodów.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać w Excelu na adres e-mail: 
biuro@terminatus.pl najpóżniej do 10 marca (piątek) 2017 r. 
W zgłoszeniach prosimy podawać dokładną nazwę klubu oraz 
nr. licencji zawodnika PZK (wyniki MMM wysłane będą do 
Ministrerstwa Sportu).

Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie będą dopuszczeni do 
startu w zawodach. Zawodnicy nie posiadający licencji, zgody 
lekarza lub właściwej do kategorii wagi również nie zostaną 
dopuszczeni do turnieju. 

Opłata startowa wynosi 50,00 złotych (w tym obiad). Płatności 
można dokonywać gotówką w dniu zawodów.



Postanowienia końcowe

1. Sędzią Głównym zawodów będzie sensei Edward Urbańczyk, 
Sędzią Technicznym shihan Andrzej Manecki.
2. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać      
ubezpieczenie NNW.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
uszczerbki na zdrowiu poniesione podczas zawodów.
4. Organizator zapewni podczas turnieju ciepły posiłek dla 
zawodników i sędziów.
5. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia 
Główny i Organizator.
6. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego     
Głównego w dniu zawodów.
7. Za zajęcie miejsc od 1 - 3 (nie będzie walki o trzecie miejsce) 
organizator zapewnia puchar i dyplom. 
8. Każdy klub ma obowiązek wystawienia minimum jednego 
sędziego.
9. W MMM wycięzcy otrzymują wyłącznie medal i dyplom    (nie 
wręcza się pucharów) i nie ma klasyfikacji drużynowej.
10. Kluby sfederowane w Śląskim Związku Karate zobligowane 
są do uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich 
pod rygorem wykluczenia ich zawodników z ww. zawodów.
11. W  celu sprawnego przeprowadzenia zawodów  kluby 
uczestniczące w MMŚ zobowiązane są do oddelegowania 
minimum dwóch sędziów. 
12. Organizatorzy zawodów zastrzegają sobie prawo do obciąże-
nia kwotą 500 zł kluby, które nie dostosują się do ww. wymogu.
13. Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 17.03.2017      
w godzinach 15.00 – 20.00 w Hotelu Holiday Inn ul. Aleja Róż 
1a (obok Hali Widowiskowo-Sportowej „CENTRUM”                
w Dąbrowie Górniczej. Losowanie nastapi po zakończeniu 
weryfikacji. 

14. Podczas ceremonii otwarcia odbędzie się trening pokazowy 
dzieci do 12 r.ż. z klubów biorących udział w imprezie.               
Informacje szczegółowe w oddzielnym komunikacie.
15. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
16. Każdy klub musi dostarczyć:
•  Kartę zgłoszenia (koniecznie na formularzu Excel –  pozwala 
zminimalizować ilość błędów).
•  Zgody rodziców dla zawodników niepełnoletnich (Juniorzy, 
Juniorzy Młodsi, Młodzicy).



Rejestracja zawodników

Miejsce: Hotel Holiday Inn
    Aleja Róż 1a
    41-300 Dąbrowa Górnicza

Data: 17 marca 2017

Godziny: 15.00 - 20.00

Ważenie oraz rejestracja zawodników odbędzie się       
w jednej z sal konferencyjnych hotelu Holiday Inn, 
znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie hali 
sportowej Centrum. 

Na miejscu pojawią się oznaczenia, ułatwiające       
poruszanie się po obiekcie. W sali przygotowane będą 
komfortowe stanowiska dla zawodników, aby cały 
proces (przebranie, ważenie, rejestracja) odbył się 
szybko i sprawnie. 

Hotel znajduje się ok. 1500 metrów od dworca PKP  
oraz 500 metrów od miejsca, w którym odbędą się 
Mistrzostwa. Przyjeżdżając samochodem można 
zaparkować bezpłatnie w okolicy lub skorzystać           
z parkingu przyległego aquaparku (2 zł/h).

Sprawnie i szybko



Rekomendowane noclegi

Miejsce: Hotel Holiday Inn
    Aleja Róż 1a
    41-300 Dąbrowa Górnicza

Koszt: Pokój 2-osobowy 275 zł* (380 zł)
            Pokój 1-osobowy 249 zł* (325 zł)
            Śniadanie w cenie

Ważna informacja:
* Możemy wynegocjować jeszcze lepsze ceny, pod
   warunkiem zebrania grupy powyżej 150 osób.
   Prosimy zatem o jak najszybsze potwierdzenie informacji
   o liczbie osób, zamierzających skorzystać z noclegu
   w Holiday Inn. 
   

Wymarzone tło Turnieju

Zachęcamy do skorzystania z oferty hotelu Holiday 
Inn. Hotel posiada 160 2-osobowych pokoi w bardzo 
wysokim standardzie, a w cenie zawarte jest pożądne 
śniadanie. Spacer z hotelu do miejsca zawodów trwa   
3 minuty; tuż obok znajduje się aquapark. Jest to 
szczególnie wygodny wybór z uwagi na rejestrację 
zawodników w tymże hotelu.

Dołożyliśmy starań, aby ceny pokoi ze śniadaniami 
były jak najbardziej przystępne. Zdajemy sobie 
sprawę, że Mistrzostwa to ważne wydarzenie, tak dla 
najmłodszych, jak i dla starszych uczestników. Mamy 
nadzieję, że kombinacja warunków zakwaterowania     
i poziom sportowy turnieju zapewnią wrażenia na 
poziomie, na który Karate Kyokushin zasługuje. 

Biorąc pod uwagę komfort, lokalizację oraz wygodę 
uczestników, Holiday Inn wydaje się być najbardziej 
optymalnym wyborem dla wszystkich przyjezdnych 
klubów. Dodatkowym atutem jest bezpośrednie      
połączenie hotelu z aquaparkiem za pomocą tunelu 
podziemnego. Pamiątkowa Sayonara odbędzie się      
w hotelowym pubie  Panorama, z pięknym widokiem 
na okolicę.



Losowanie nagród

Idealny trening uzupełniający

W dniu zawodów odbędzie się losowanie dwóch 
bonów towarowych o wartości 700 zł na zakup rolek 
marki Powerslide. Jest to producent specjalistycznego 
sprzętu sportowego, a zarazem sponsor naszych 
mistrzostw, który w ten sposób otwiera się na nową 
dyscyplinę sportową. Dla dobra karate, im więcej 
takich pozytywnych relacji, tym lepiej. Szczególnie 
biorąc pod uwagę fakt, że jazda na rolkach angażuje 
niemal wszystkie partie mięśniowe, co czyni ją         
idealnym pomysłem na uzupełnienie treningu karate. 

Zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich 
osób, które wrzucą do urny podpisany bilet/los. 
Każdy klub otrzyma takowe bilety dla wszystkich 
startujących oraz dla widzów, którzy przyjadą razem    
z nimi. Mamy nadzieję, że ta informacja trafi do 
szerokiego grona odbiorców i będzie dodatkowym 
motywatorem, aby pojawić się na zawodach.



Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer:
+48 504 296 601

oraz na adres:
biuro@terminatus.pl 

Patronat medialny:

Organizatorzy
Mistrzostw Makroregionu Śląskiego

oraz
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików

Życzą sukcesów sportowych 
i miłego pobytu w Dąbrowie Górniczej

 


