
NOWOROCZNE ZGRUPOWANIE KARATE 
IV TURNIEJ KARATE  

pod Patronatem Burmistrza Miasta Czerwieńsk  
 

 
 
TERMIN:  02-03 grudzień 2017r. (sobota, niedziela). 
 

PROWADZĄCY: PAWEŁ JANUSZ 4 DAN - Mistrz Świata 2016 w konkurencjach KATA 
i KATA Drużynowym. 

 

MIEJSCE:  Hala Sportowa „Lubuszanka” ul. Zielonogórska 43A, Czerwieńsk. 
 

KOSZT:  udział w zgrupowaniu i turnieju (40 zł) 

  udział tylko w turnieju bez zgrupowania (30 zł) 
PLAN: 

SOBOTA (02 grudnia): zgrupowanie 
� 10.00 – 11.00  rejestracja uczestników 
� 11.00 – 12.00  trening dla wszystkich stopni 
� 12.00 – 13.30  trening od 6 kyu do dan  

 

� 15.00 – 16.00  trening dla wszystkich stopni 

� 16.00 – 17.30  trening od 6 kyu do dan 
 

NIEDZIELA (03 grudnia): IV Turniej Karate pod Patronatem Burmistrza Czerwieńska 
� 10.00 – 10.30  rejestracja uczestników 
� 10.30 – 12.00  eliminacje, finały i dekoracje zwycięzców- grupa A, B. 
� 12.00 – 15.00  eliminacje, finały i dekoracje zwycięzców- grupa C, D, E, F. 

 

Konkurencje z podziałem na stopnie i kategorie wiekowe oraz na płeć: 
 

Grupa A:  białe pasy - nie znające Kata - roczniki 2011 i młodsi. 
   białe pasy - nie znające Kata - roczniki 2010-2007, 
   białe pasy - nie znające Kata - roczniki 2006-2004, 
   białe pasy - nie znające Kata - roczniki 2003 i starsi. 
Wszyscy startujący w grupie A otrzymują złoty medal i pamiątkowy dyplom za konkurencje 

w formie pokazu karate. W tej grupie startują tylko osoby, które nie znają Kata. 
 

Grupa B:  KATA z podziałem na stopnie i płeć. 
   roczniki 2010 i młodsi (8-7 kyu, 6-1 kyu),  

   roczniki 2009 - 2008   (8-7 kyu, 6-1 kyu), 

   roczniki 2007 - 2006   (8-7 kyu, 6-1 kyu), 
   roczniki 2005 - 2004   (8-7 kyu, 6-4 kyu, 3-1kyu). 
 

Grupa C:  junior młodszy - roczniki 2003 - 2002 
   KATA (8-7 kyu, 6-4 kyu, 3-1 kyu). 

   KUMITE (jiyu kumite) (5 kyu -dan). 
 

Grupa D:  junior - roczniki 2001 - 2000 
   KATA (8-6 kyu, 5 kyu -dan). 

   KUMITE (jiyu kumite) (4 kyu -dan). 
 

Grupa E:  młodzieżowiec roczniki 1999, 1998, 1997 
   KATA (8-6 kyu, 5 kyu -dan). 

   KUMITE (jiyu kumite) (4 kyu -dan). 
 

Grupa F:  senior roczniki 1996 i starsi 
   KATA (8-6 kyu, 5 kyu -dan). 

   KUMITE (jiyu kumite) (3 kyu -dan). 



 

W grupie B, C, D, E, F : medale i dyplomy otrzymują zawodnicy za zajęcie 

1, 2, 3 miejsca (przewiduje się 2 trzecie miejsca). 

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości 

zgłoszonych zawodników w danej konkurencji. 
 

WARUNKIEM STARTU w TURNIEJU dla ZAWODNIKÓW: 
• aktualne badania z przychodni sportowo – lekarskiej, 

• ubezpieczenie NNW, 

• pisemna zgoda prawnego opiekuna na start w zawodach, 

• w konkurencji kumite ochraniacz na zęby i krocze (mężczyźni) i biust (kobiety). 
 

 

 

 

ZGŁOSZENIA do 29 listopada 2017r  

na adres e-mail: miro-4@o2.pl 

 

WPŁATY do 29 listopada 2017r. 

KONTO: 10 1090 1535 0000 0001 0824 0597 
KK NIDAN Zbożowa 19, Zielona Góra 

 

(w opisie przelewu proszę podać Imię i Nazwisko uczestnika zgrupowania / startującego,  
rok urodzenia i nazwę klubu) 

 

 

Zgłoszenia po 29 listopada  

będą związane z dodatkową opłatą 20 zł od osoby. 
 
 
 
 

  Kontakt: MIROSŁAW KUCIARSKI, tel. 603-582-322 (miro-4@o2.pl) 
 

        DARIUSZ HEJDUK, tel. 693-443-865 (karate@karate.zgora.pl) 
 

 
 
 
 

ZAPRASZAMY !!! 


