
XXII PUCHAR  MAŁYCH  MISTRZÓW 
 

Turniej Dzieci w Karate Tradycyjnym 
 

 4 maja 2014r., BIŁGORAJ 
 
 
 

REGULAMIN 

 
Data: 4 maja 2014r. (niedziela) 

Miejsce: Biłgoraj ,ul. Targowa 15  Hala Sportu  i  Rekreacji 

Godzina: 12.00-19.00 

 

Grupy wiekowe i konkurencje: 

 

KONKURENCJE INDYWIDUALNE 

 

Lp. Wiek  Konkurencje dla 6 kyu Konkurencje dla 
 

   i starszych stopni. stopni 9-8-7 kyu 
 

   GRUPA A GRUPA B 
 

1. 12-13 lat (r.2002-2001)  
KATA:  

2. 10-11 lat (r.2004-2003) 
 

 

I.KATA: heian shodan,  

3. 8-9 lat (r.2006-2005) 
 

gr. 1: Heian 1-5 heian nidan 
 

4. 7 lat i młodsi   
 

 (r.2007 i młodsi)  Dziewczęta i chłopcy 
 

UWAGA: W przypadku mniej niż  startują osobno w swoich 
 

 

grupach wiekowych.  

trzech zgłoszonych zawodników  
 

  
 

w grupie startujący zostaną   
 

dołączeni do sąsiedniej grupy   
 

(dziewczęta i chłopcy lub wiekowo)   
 

     
 

 
 
 
 
KONKURENCJE DRUŻYNOWE 

 

Grupa 3,4 Grupa 1,2 
ur. 2005,2006,2007 i młodsi ur. 2001,2002,2003,2004 

  

Kata drużynowe dzieci: Kata drużynowe dziewcząt, 
HEIAN 1-5 Kata drużynowe chłopców: 

wystarczy jedno kata, DOWOLNE KATA 
w finale z bunkai wystarczy jedno kata, 

ocena systemem punktowym w finale z bunkai 
 ocena systemem punktowym 

En-bu dziewczyna/chłopiec En-bu dziewczyna/chłopiec 
i chłopiec/chłopiec: i chłopiec/chłopiec: 
(gong w 55sek.i w 65sek.; poza czasem kara) (gong w 55sek.i w 65sek.; poza czasem kara) 

  

Zawodnicy startują w swoich grupach Zawodnicy startują w swoich grupach 
wiekowych bez podziału na stopnie wiekowych bez podziału na stopnie 



Warunki startu dla zawodników: 
1. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników.  

2. Aktualne badania lekarskie  

3. Ubezpieczenie NNW  

4. Pisemna zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach.  

5. Dokonanie za zawodnika opłaty startowej w wysokości 30 zł.  

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 roku do Biura LZKT 
 
na e-maila:  karate.lublin@wp.pl podając: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, 
stopień i konkurencję. Kluby dokonują zgłoszenia na załączonym druku. 

 
Opłatę startową uiszczają kierownicy ekip w biurze turnieju przed rozpoczęciem zawodów. 
W dniu rozpoczęcia zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia.  
Nie przewiduje się zwrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu. 
 

 

Nagrody: 
- Finaliści turnieju, miejsca 1-4 otrzymują dyplomy za miejsca  

- Zwycięzcy turnieju, miejsca 1-3 otrzymują Puchar Małego Mistrza Karate.  

- Wszyscy startujący otrzymują dyplomy za udział oraz ciepły poczęstunek.  

 

Informacje dodatkowe:  
W imprezie uczestniczyć będzie około 300 zawodników z Lubelszczyzny oraz zaproszeni goście 

z klubów z Polski. 

mailto:karate.lublin@wp.pl

