
Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej 

o 

Puchar Wójta Gminy Obrowo 
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Organizatorzy: Toruński Klub Karate – Do „RONIN” 
 Urząd Gminy Obrowo 

 Polska Unia Karate 
 

Cel: wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja idei karate, 

promocja Gminy Obrowo poprzez sport. 
 

Termin i miejsce zawodów: 13 października 2018 - hala sportowa Szkoły Podstawowej im Janusza 

Korczaka w Brzozówce. 
 

Nagrody: puchary, medale, dyplomy. 
 

Opłaty startowe: konkurencje indywidualne - 45,00 zł . 
 

Warunki udziału: 

 Aktualne badania lekarskie 
 Ubezpieczenie NW 
 Uiszczenie opłaty startowej 
 Potwierdzenie stopnia 
 Licencja zawodnicza 

 

Rejestracja: zgłoszenia do dnia 11.10.2018 w systemie SportsID www.wkfsportsid.org  
 

Przepisy: Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów WKF i niniejszego regulaminu. 
                Wiek zawodnika określa dzienna data urodzenia. 

 

Konkurencje kata: 

 

W konkurencjach kata dla białych pasów obowiązuje Taykyoku Shodan, a dla żółtych pasów Taykyoku 

Shodan i Heian Shodan. W kategoriach do konkurencji 10–11 lat włącznie, zawodnicy mogą wykonywać 

dowolne kata i powtarzać je w każdej rundzie. W pozostałych kategoriach w każdej rundzie inne kata. 

 

http://www.wkfsportsid.org/


 

Konkurencje Kumite: 

Czas wali z fantomem – 20 sekund, konkurencje do rocznika 10 – 11 lat czas walki 60 sekund. Pozostałe 

roczniki wg przepisów WKF. 

 

Ochrona: 

Ochraniacze na zęby, na korpus , oraz zestaw ochraniaczy czerwony i niebieski na ręce, golenie i stopy. 

 

Postanowienia końcowe: 

 Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia konkurencji w przypadku małej frekwencji 

zawodników. 

 Dopisanie do list startowych dokonywane w trakcie zawodów jest odpłatne – 10,00 zł 

osobo/konkurencja. 

 Protesty: Pisemne na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 400,00 zł. 

 

 

Konkurencje indywidualne kata  dla białych pasów 

 

 Dziewczęta: Chłopcy: 
  7 lat i młodsze  7 lat i młodsi 

  8 lat  8 lat 

  9 lat  9 lat 

 

Konkurencje indywidualne kata dla żółtych pasów 

 

 Dziewczęta: Chłopcy: 
  8 lat i młodsze  8 lat i młodsi 

  9 lat  9 lat 

  10 – 11 lat                                                                       10 – 11 lat 

 

Konkurencje indywidualne kata dla zaawansowanych 

 

 Dziewczęta: Chłopcy: 
 8 lat i młodsze 8 lat i młodsi 

 9 lat 9 lat 

 10 – 11 lat 10 – 11 lat 

 Młodziczki Młodzicy 

 Juniorki młodsze Juniorzy młodsi 

 Juniorki Juniorzy 

 

Konkurencje indywidualne kumite 

 

 Dziewczęta: Chłopcy: 
 Kumite: 7 lat i młodsze open Kumite: 7 lat i młodsi open 

 Kumite dziewcząt: 8 lat  open Kumite: 8 lat open 

 Kumite dziewcząt: 9 lat open Kumite: 9 lat open 

 Kumite dziewcząt: 10 lat -25 kg, +25 kg Kumite: 10 lat -25 kg, -30 kg, +30 kg 

 Kumite dziewcząt: 11 lat -35, -40, +40 Kumite: 11 lat -35, -40, +40 

 Kumite młodziczek: 12-13 lat: -40, -50, +50 Kumite młodzików: 12-13 lat -45, -50, -55, +55 

 Kumite juniorek młodszych: 14-15 lat -47, -54, +54 Kumite juniorów młodszych: 14-15 lat 

  -52, -57, -63, -70, +70 

 Kumite juniorek: 16-17 lat -48, -53, -53, +59 Kumite juniorów: 16-17 lat -55, -61, -68, -76, +76 

 


