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Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego 

Województwa Łódzkiego 

95 – 035 Ozorków 

ul. Łąkowa 42 a 

tel. 601 20 94 84 

zrzeszony w 

(Polskim Związku Karate Tradycyjnego)  PZKT 

 

06.09.2020 r. 

 

 

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego 

Ozorków 03.10.2020 r. 

Regulamin 

 
Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2011 r. i młodsi) 9-8 kyu 

Kata - Heian 1 

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2011 r. i młodsi) 7-6 kyu 

Kata - Heian 1-3, dostosowane do stopnia 

Młodzicy 10-11 (ur. 2010, 2009 r.) 9-8 kyu 

Kata - Heian 1 

Młodzicy 10-11 (ur. 2010, 2009 r.) 7-6 kyu 

Kata - Heian 1-3, dostosowane do stopnia 

Młodzicy 11 lat i młodsi (ur. 2009 r. i młodsi) 5-1 kyu 

Kata - Heian 1-5, dostosowane do stopnia 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2006, 2005 r.) od 5 kyu 

Kata :  Eliminacje - Heian 1-5 dostosowane do stopnia, finał (4 osoby) kata do wyboru 

Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi lub Heian 3-5 ocena systemem 

punktowym bez repasaży. 

Kumite: Eliminaje: Ko-go Kumite, finał Jiyu Kumite (wolna walka) przepisy WTKF z 

repasażami. W repasażach konkurencja Ko-go Kumite. 

Juniorzy 16-17 lat (ur. 2004, 2003 r.) od 5 kyu 

Kata :   z listy WTKF, ocena systemem punktowym, przepisy WTKF bez repasaży. 

Kumite :  Eliminaje: Ko-go Kumite, finał Jiyu Kumite (wolna walka) przepisy WTKF z 

repasażami. W repasażach konkurencja Ko-go Kumite. 

 

 

 

Konkurencja zostanie rozegrana jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby w danej kategorii. 

W przypadku gdy zgłosi się tylko jedna osoba zostanie ona dołączona do innej grupy. 

 

 

 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 

 

KATA 
Młodzicy 12-13 lat (ur. 2007, 2008 r.) 9-8-7 kyu 

  Eliminacje, finały. Heian 1-2, dostosowane do stopnia 

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2007, 2008 r.) 6-5-4 kyu 

  Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia 

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2007, 2008 r.) 3-2-1 kyu 

  Eliminacje, finały. Heian 1-5, Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Day dostosowane do 

stopnia 

KUMITE  

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2007, 2008r.) 9-8-7 kyu 

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok) 
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Strona atakująca (tori) wykonuje 6 ataków po 3 na każdą ze stron rozpoczynając od lewego 

zenkutsudachi. 

Tori wykonuje ataki w następującej kolejności: 

1. Oizuki jodan 

2. Oizuki chudan 

3. Maegeri 

Strona broniąca (uke) wykonuje następujący schemat obrony: 

1. Ageuke gyakuzuki 

2. Stouke gyakuzuki 

3. Gedanbarai gyakuzuki 

 

 

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2007, 2008 r.) 6-5-4 kyu 
Jiyu-ippon-kumite (sparing półwolny)  

I. Tori: wykonuje cztery ataki wybierając dowolną stronę (hidari lub migi) ale musi przestrzegać 

kolejności ataków. 

Ataki: 

- kizamizuki jodan 

- gyakuzuki chudan 

- maegeri chudan 

- ushiro keri 

 

II. Uke wykonuje dowolny blok i kontratak. Dozwolone są podcięcia wykonane z kontynuacją 

akcji lub jej próbą (podcięcie nie może być tylko zamierzonym kopnięciem).  

III. Zasady sędziowania jak w Ko-go-kumite. 

IV. W Jiyu-ippon-kumite wymagane są: 

- ochraniacze na pięści (należy mieć własne) 

- ochraniacze na zęby 

- stosownie do płci ochraniacze na krocze lub na piersi 

 

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2007, 2008 r.) 3-2-1 kyu 
Ko-go-kumite wg. przepisów ITKF/WTKF 

W Ko-go-kumite wymagane są: 

- ochraniacze na pięści (należy mieć własne) 

- ochraniacze na zęby 

- stosownie do płci ochraniacze na krocze lub na piersi 

 

Konkurencje zostaną rozegrane z repasażami. 

 

 

Warunki startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 

 Posiadanie licencji członkowskiej PZKT – koszt licencji 40 zł  

 Posiadanie licencji zawodnika uprawniającej do udziału we współzawodnictwie 

sportowym 

Procedura uzyskania licencji dla zawodników młodzików jest taka sama, jak dla 

pozostałych kategorii wiekowych. Kluby przekazują do Biura Promocji PZKT (04-351 

Warszawa, ul. Osowska 82) wnioski o licencje  dla  zawodników (oryginały, podpisane 

przez zawodnika i ustawowego opiekuna)  wraz z kserokopią badań sportowych. Druk 

wniosek o licencję zawodnika dostępny jest  na stronie www.karate.pl  zakładka: 

ZWIĄZEK, DRUKI. 

Zgłaszając zawodników do startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików                    

     należy podać organizatorowi na karcie zgłoszeń numer licencji, 

nazwisko instruktora prowadzącego oraz PESEL zawodnika. Numerem licencji jest 

numer paszportu. Jeśli ktoś nie posiada paszportu, PZKT nadaje numer licencji po 

przysłaniu wniosku o licencję z badaniami. 

 

 

 

../../2018/2016/21.05.2016%20OLK%20MMM%20kata%20druż/Dokumenty/OZKT/turnieje%20okręgowe/2013/2009/regulamin%20MMMł%202009.doc
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Za udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików nie będzie pobierana opłata 

startowa. 

 

 

 

Warunki startu dla wszystkich zawodników: 

1. Odpowiedni wiek wg wymieniowych roczników 

2. Aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach karate. W czasie 

turnieju sprawdzane będą badania dla grupy juniorów młodszych i juniorów. 

3. Ubezpieczenie NNW 

Uwaga! 

Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 

127, poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu 

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa 

na klubie sportowym 

4. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach karate osób 

niepełnoletnich. 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne udostępnianie 

wizerunku na potrzeby realizacji i sprawozdawczości turnieju. 

6. Oświadczenie/zgoda na udział w zawodach w warunkach obowiązującego stanu 

epidemii Covid-19. 

 

 

Zgłoszenia zawodników wyłącznie na kartach zgłoszeń  

do dnia 26 września 2020 r. (sobota) wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać 

potwierdzenie dokonania opłaty startowej. 

Zgłoszenia należy przesłać na adres ozkk@poczta.fm (zgłoszenia telefoniczne nie będą 

przyjmowane, proszę nie opracowywać własnych kart zgłoszeń, jeżeli na kartę zostanie 

wpisany np. tylko jeden zawodnik to proszę nie usuwać pozostałych wierszy z tabeli tylko 

pozostawić je puste). 

Proszę też przed wysłaniem nie zmieniać nazwy karty zgłoszenia. 

Karty zgłoszeń należy wypełnić kompletnie (tzn. wpisać rok ur. i stopień jeśli jest to w karcie) 

 

UWAGA : W związku z obostrzeniami sanitarnymi na płytę boiska wpuszczeni będą tylko 

zawodnicy, sędziowie, trenerzy i obsługa turnieju. Rodzice będą mogli przebywać na 

trybunach przestrzegając obowiązujących wytycznych (maseczki, dystans, dezynfekcja rąk) 

 
 

Opłaty dokonujemy na konto bankowe. 

Numer konta: 72 8786 0001 0014 1729 2000 0001 

Ozorkowski Klub Karate 

95-035 Ozorków, ul. Łąkowa 42A 
 

l.p. termin zgłoszenia opłata startowa 

1 do 26 września 2020 r. (sobota) 40 zł jedna konkurencja 

 

W tytule wpłaty należy wpisać : Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa 

Łódzkiego, opłata startowa. 

Zgłoszenie wysłane bez potwierdzenia opłaty startowej nie będzie przyjęte.  

Po 26 września 2020 r. zgłoszenia i zmiany nie będą przyjmowane. 

 

 

mailto:ozkk@poczta.fm
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Kierownicy ekip zobowiązani są do dokonania wszystkich formalności w godzinach 8.30 

– 8.45 w dniu zawodów. 

Kierownicy ekip będą składali podpisane oświadczenia (załącznik do regulaminu) 

Kierownikiem może być prezes klubu lub pełnoletnia osoba przez niego wyznaczona, która 

będzie posiadała pisemną zgodę prezesa. 

 

 

 

Prezes OZKTWŁ 

Mariusz Lewandowski 

 

 


