
REGULAMIN 
MISTRZOSTW POLSKI KATRATE SHINKYOKUSHINKAI PFKS – 

TURNIEJ KWALIFIKACYJNY DO MISTRZOSTW EUROPY  
KADETÓW – JUNIORÓW – SENIORÓW 

 
 

I. ORGANIZATOR: 
Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku- Dariusz Jasiakiewicz 4 dan, tel: 693 714490 
ul. Folwarczna 27, 62-700 Turek 
BS Konin O/Turek nr konta: 85853000001008047720000001 
 
a) Współorganizator Urząd Miasta Turek 
b) Współorganizatorami są Kluby z: Malanowa, Koła, Władysławowa, Tuliszkowa, 

Poznania, Swarzędza, Zduńskiej Woli, OZK Poznań, UM Turek  
 

 
II. TERMIN I MIEJSCE 
13.01.2019 r. (niedziela) Hala Sportowa , ul. Parkowa 3,62-700 Turek 
 

 

III. KATEGORIE 
1. Senior 18 lat+ 

Kumite mężczyzn: -65; -75; -85; -95; +95 kg 
Kumite kobiet: -50; -55; -60; -65; +65 kg 
Kata mężczyzn 
Kata kobiet 
 

Kata seniorów: 
- eliminacje: GekisaiDai, GekisaiSho, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha 
- następne tury: Seipai, Kanku, Seienchin, Sushiho, Garyu. 
- od ćwierćfinałów zawodnicy sami decydują, które kata wykonają z tury finałowej.  

 
2. Junior rocznik 2001 – 2002 
Kumite mężczyzn: - 60; -65; -70; -75; -80; +80 kg 
Kumite kobiet: -50; -55; -60; -65; +65 kg 
Kata mężczyzn 
Kata kobiet 

Kata juniorów:  

- eliminacje: GekisaiDai, Yantsu, Tsuki no kata 
- następne tury: GekisaiDai, GekisaiSho, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha 
- od ćwierćfinałów zawodnicy sami decydują, które kata wykonają z tury finałowej. 
 

3. Kadet rocznik 2003- 2004 

Kumite kadetów: -50, -55, -60, -65, -70, -75, +75 kg 

Kumite kadetek:  -50, -55, -60, -65, +65 kg 
 

Kata kadetów: 

- eliminacje: III Pinian, IV Pinian, V Pinian 

- następne tury: Yantsu, Tsukino, Geksai-dai 

- od ćwierćfinałów zawodnicy sami decydują, które kata wykonają z tury finałowej.  



Kataegoria która nie podlega kwalifkacji 

4. Młodzik rocznik 2005 – 2006 

- kumite młodzików: -40kg, -45kg, -50kg,-55 kg, -60kg, +60kg  
- kumite młodziczek: -40kg,-45 kg,-50kg, -55 kg, +55kg 
 

Kata młodzików i młodziczek 
- eliminacje: Taikyoku I, III, Pinan I 
- następne tury: PinianII, III, IV, Tsukino, Sokugi kata I 
- od ćwierćfinałów zawodnicy sami decydują, które kata wykonają z tury finałowej 
 
Kata Seniorek i Seniorów oraz wszystkie konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z 
obowiązującym regulaminem EKO. Aktualne regulaminy do pobrania na stronie EKO. 
 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem dopuszczenia do Turnieju Kwalifikacyjnego zawodników i sędziów 
będzie posiadanie EKO Paszportu z aktualną EKO licencją 2019 

2. Wniesieniem opłaty startowej w wysokości 60 zł za zawodnika. Wpłata 
przelewem na konto klubu: BS Konin O/Turek nr konta: 85 8530 0000 1008 
0477 2000 0001 

3. Zawodnicy powinni posiadać czyste GI bez oznaczeń z innych zawodów 
krajowych i międzynarodowych 

4. W kwalifikacjach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej ilości 
zawodnikóww danej kategorii 

5. Startują wyłącznie Kluby i Organizacjeprzynależne do PFKS z opłaconymi 
składkami członkowskimi. 

6. Zawodnicy powinni posiadać: aktualne badania sportowo lekarskie,dowód 
tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość, opłacone startowe 

7. Wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni w zakresie NW przez macierzyste 
kluby 

8. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych 

9. Nie stawienie się zawodnika do walki w czasie 1 minuty, spowoduje jego 
dyskwalifikacje 

 
 

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
1. Turniej rozegrany zostanie w konkurencji kumite oraz kata wg przepisów EKO na 

4 matach. 
2. W Turnieju obowiązują ochraniacze zgodne z regulaminem EKO. Organizator 

zapewnia kaski 
3. Obowiązują walki o III miejsce 
4. Sędziego Głównego oraz sędziów technicznych wyznaczy Komisja Sędziowska 

PFKS 
5. Każdy klub powinien wystawić co najmniej 1 sędziego 
6. Obowiązkowo każdy sędzia powinien wziąć udział w szkoleniu sędziowskim 

przeprowadzonym po weryfikacji zawodników 
7. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny 
8. Ewentualne protesty należy składać na piśmie u Sędziego Głównego po 

wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł 
9. Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie przysługują wyłącznie 

Organizatorowi 
 



 
VI. REJESTRACJA ZAOWODNIKÓW 

Rejestracja uczestników w formie  elektronicznej pod adresem: 
 
http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html 
 
do dnia 8 stycznia 2019 ! 
 
Zgłoszenia przesłane w późniejszym terminie nie będą przyjmowane. Wszelkie 
informacje dotyczące rejestracji – sensei Tomasz Lenkiewicztel: 605 857 585 
 
 
 

VII. WERYFIKACJA 
Weryfikacja w dniu 12 stycznia w sobotę na Hali Sportowej w Turku ul. Parkowa 3 w 
godzinach 19.00 – 21:00  
oraz w dniu zawodów 13 stycznia w niedzielę od godz. 8:00- 9:30. 
 
 
 

VIII. ORIENTACYJNY PROGRAM TURNIEJU 
 

09:30 – 10:00, odprawa sędziów 
10:15               otwarcie turnieju 
10:30 – 12:30, rywalizacja kata 
12:30               rywalizacji kumite 
15:00               planowane zakończenie turnieju 
 
 

 

 

Życzymy miłego pobytu w Turku 

Prezes KSiSW w Turku 

Sensei Dariusz Jasiakiewicz 4 dan 

w Kyokushin Karate od 1981 roku  

 

 

 

W Załącznikuznajduje się wykaz hoteli w Turku i okolicy oraz zgoda 

rodziców dla zawodników niepełnoletnich 

http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html

