
 

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI  

KARATE SHOTOKAN FSKA  

20-22.02.2009  KOWARY 
 
1. ORGANIZATOR: 
 - Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate; 

- Dolnośląski Związek Karate; 
- FSKA Poland. 

 
2. KOMITET HONOROWY: 

- Przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Dolnośląskiego; 
- Starosta Powiatu Jeleniogórskiego; 
- Burmistrz Miasta Kowary. 

 
3. CEL IMPREZY:  

- popularyzacja karate wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych; 
- wyłonienie najlepszych zawodników i klubów. 

 
4. SPONSOR: 

RSK ROBO-SPORTI-KOM  
Tomasz Włosiński 
e-mail: sochin_rsk@o2.pl 
tel. 071 36 09 497   
kom. 0 602 756 888 

 
5. TERMIN I MIEJSCE:  

- 20-22.02.2009 (piątek, sobota, niedziela);  
- sala gimnastyczna SP nr 1 w Kowarach  ul. Staszica 16. 

 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 - stopień minimum 9 (9.1) kyu w kata i: 

roczniki 97 i młodsi 9.1 kyu w kumite; 
roczniki 95-96          8.1 kyu w kumite; 
roczniki 91-94          7 kyu    w kumite; 
roczniki 88-90          6 kyu    w kumite; 
roczniki 87 i starsi    5 kyu    w kumite; 

- przesłanie wypełnionego formularzu zgłoszenia (punkt 14) w nieprzekraczalnym   
  terminie do 13.02.2009 r. na adres e-mail: pawelpiepiora@gmail.com; 
- opłata startowa 40 zł konkurencje indywidualne, 60 zł konkurencje druŜynowe; 
- posiadane: 

- aktualne badania lekarskie; 
- potwierdzenie stopnia (dyplom lub budo-pass); 
- dowód toŜsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty); 
- ubezpieczenie NNW; 

- formalności załatwia przedstawiciel danego klubu. 
 
6. ZAKWATEROWANIE I WYśYWIENIE: 

- zakwaterowanie i wyŜywienie we własnym zakresie – wykaz obiektów w punkcie 13; 
- istnieje moŜliwość zamówienia wyŜywienia w Gościńcu na Starówce ul. 1-go Maja 23; 
- rezerwacji dokonują sami zainteresowani. 



 

7. KONKURENCJE: 
 
NR KONKURENCJI                     KATA INDYWIDUALNE  

1. CHŁOPCY MŁODSI        - 8 lat rocznik  2001 i młodsi chłopcy 
2. DZIEWCZYNKI MŁODSZE       - 8 lat rocznik  2001 i młodsze dziewczynki 
3. CHŁOPCY STARSI      9-10 lat roczniki 99-00     
4. DZIEWCZYNKI STARSZE    9-10 lat roczniki 99-00    
5. śACY CHŁOPCY   11-12 lat roczniki 97-98    
6. śACY DZIEWCZĘTA  11-12 lat roczniki 97-98    
7. MŁODZICY    13-14 lat roczniki 95-96    
8. MŁODZICZKI   13-14 lat roczniki 95-96    
9. KADECI MŁODSI    15-16 lat roczniki 93-94     
10. KADETKI MŁODSZE   15-16 lat roczniki 93-94    
11. KADECI STARSI    17-18 lat roczniki 91-92    
12. KADETKI STARSZE   17-18 lat roczniki 91-92 
13. JUNIORZY    19-21 lat roczniki 88-90 
14. JUNIORKI    19-21 lat roczniki 88-90 
15. SENIORZY    22-39 lat roczniki 87-70  
16. SENIORKI    22-39 lat roczniki 87-70  
17. STARSI SENIORZY     + 40 lat rocznik  1969 i starsi męŜczyźni 
18. STARSZE SENIORKI     + 40 lat rocznik  1969 i starsze kobiety 

KATA DRU śYNOWE  

19. DRUśYNY A       - 12 lat rocznik  1997 i młodsi 
20. DRUśYNY B    13-17 lat roczniki 92-96 
21. DRUśYNY C      + 17 lat rocznik  1992 i starsi  

KUMITE INDYWIDUALNE  
22. CHŁOPCY MŁODSI       7-8 lat roczniki 2001-02   
23. DZIEWCZYNKI MŁODSZE      7-8 lat roczniki 2001-02  
24. CHŁOPCY STARSI      9-10 lat roczniki 99-00     
25. DZIEWCZYNKI STARSZE    9-10 lat roczniki 99-00    
26. śACY CHŁOPCY   11-12 lat roczniki 97-98    
27. śACY DZIEWCZĘTA  11-12 lat roczniki 97-98    
28. MŁODZICY    13-14 lat roczniki 95-96    
29. MŁODZICZKI   13-14 lat roczniki 95-96    
30. KADECI MŁODSI    15-16 lat roczniki 93-94     
31. KADETKI MŁODSZE   15-16 lat roczniki 93-94    
32. KADECI STARSI    17-18 lat roczniki 91-92    
33. KADETKI STARSZE   17-18 lat roczniki 91-92 
34. JUNIORZY    19-21 lat roczniki 88-90 
35. JUNIORKI    19-21 lat roczniki 88-90 
36. SENIORZY A   22-39 lat roczniki 87-70  – 70 kg (70 kg i lŜejsi) 
37. SENIORZY B   22-39 lat roczniki 87-70  – 85 kg (85 kg i lŜejsi) 
38. SENIORZY C   22-39 lat roczniki 87-70  + 85 kg (powyŜej 85 kg) 
39. SENIORKI  A   22-39 lat roczniki 87-70  – 60 kg (60 kg i lŜejsze) 
40. SENIORKI  B    22-39 lat roczniki 87-70  + 60 kg (powyŜej 60 kg) 
41. STARSI SENIORZY     + 40 lat rocznik  1969 i starsi męŜczyźni 
42. STARSZE SENIORKI     + 40 lat rocznik  1969 i starsze kobiety 

KUMITE DRU śYNOWE 
43. MĘśCZYŹNI      + 18 lat rocznik  1991 i starsi    
44. KOBIETY      + 18 lat rocznik  1991 i starsze  

 
 



 

8. PROGRAM ZAWODÓW: 
16.02.2009 r. 
- 21:00 – losowanie na podstawie przesłanych zgłoszeń; 
 
20.02.2009 r. 
- 17:00-18:00 – weryfikacja dokumentów, waŜenie, opłaty startowe w biurze  
                          zawodów 
                          tylko w tym dniu moŜna wykreślić zawodnika i zastąpić go  
                          innym!!! 
- 20:00 – Konferencja FSKA w Gościńcu na Starówce  ul. 1-go Maja 23; 
  
21.02.2009 r. – startują dzieci, Ŝacy, młodzicy, kadeci młodsi 
- 8:30-9:30 – weryfikacja dokumentów, waŜenie, opłaty startowe w biurze  
                      zawodów; 
- 9:30 – odprawa techniczna; 
- 9:40 – odprawa sędziowska; 
- 10:00 – uroczyste otwarcie turnieju; 
- 10:15 – eliminacje i finały kata /konkurencje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/ 
            – eliminacje i finały kata druŜynowego /konkurencje 19, 20/ 
            – eliminacje i finały kumite /konkurencje 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/ 
- 20:00 – Konferencja FSKA w Gościńcu na Starówce  ul. 1-go Maja 23; 
 
22.02.2009 r. – startują kadeci starsi, juniorzy, seniorzy, starsi seniorzy 
- 9:30 – odprawa techniczna; 
- 9:40 – odprawa sędziowska; 
- 10:00 – eliminacje i finały kata /konkurencje 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 
            – eliminacje i finały kata druŜynowego /konkurencja 21/ 
            – eliminacje i finały kumite /konkurencje 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/ 
            – eliminacje i finały kumite druŜynowego /konkurencje 43, 44/ 
- około godziny 16:00 – zamknięcie turnieju. 

 
9. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: 
 - zawody odbędą się według przepisów FSKA; 
 - konkurencje kata będą rozgrywane systemem punktowym: 

• zawodnicy wykonują kata adekwatne do posiadanego stopnia                      
i umiejętności; 

• zawodnicy z rocznika 2001 i młodsi wykonują tylko Taikyoku Shodan; 
• jeŜeli liczba startujących w danej konkurencji będzie do 8 zawodników, 

wówczas startujący wykonuje 1 kata;  
• jeŜeli liczba startujących w danej konkurencji przekroczy 8 zawodników, 

wówczas startujący w drugiej rundzie prezentują drugie kata (inne niŜ                 
w pierwszej rundzie); 

• w przypadku dogrywki startujący wykonuje kata inne niŜ w pierwszej         
i drugiej rundzie (w dogrywce roczników 95 i młodszych moŜe zostać 
powtórzone kata z 1 rundy); 

 - konkurencje kumite będą rozgrywane systemem SHOBU IPPON: 
• wszystkie walki trwają 2 minuty, do 2 waza ari lub 1 ippon; 
• w walkach kumite roczników 95 i młodszych dozwolony jest kontakt tylko 

w strefie chudan na „dotknięcie” – obowiązkowo napięstniki, ochraniacze 
goleń-stopa, ochraniacz na tułów i głowę z ochroną / zasłonięciem twarzy 
(tzw. maską, kratą, itp.); 



 

• w walkach kumite roczników 94 i starszych dozwolony jest kontakt          
w strefie chudan oraz tylko w strefie jodan na „dotknięcie” – obowiązkowo 
napięstniki, ochraniacze na zęby; 

• inne ochraniacze za zgodą komisji sędziowskiej; 
• organizator nie zapewnia ochraniaczy!!! 
• druŜyna kata składa się z 3 osób dowolnej płci;  
• w kata druŜynowym nie ma bunkai; 
• kumite druŜynowe - 5 męŜczyzn / 3 kobiety;  
• kaŜdy klub moŜe wystawić dowolną ilość druŜyn w konkurencjach 

druŜynowych. 
 

PRZEPISY FSKA DO POBRANIA NA STRONIE FSKA POLAND:  www.fska.prv.pl 
 
10. NAGRODY: 

- nagradzane będą trzy pierwsze miejsca (statuetki, medale, puchary, dyplomy); 
 - kaŜdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.  

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- wyłączność na ekspozycję, sprzedaŜ sprzętu, folderów, materiałów reklamowych, ulotek  
               i pism oraz wszelkich walorów posiada RSK ROBO-SPORTI-KOM Tomasz Włosiński; 

- lista sędziów zostanie ustalona przez KS „FSK” w porozumieniu z Przewodniczącym   
  Komisji Sędziowskiej FSKA Poland; 
- nie ma moŜliwości odwołania się od decyzji sędziowskich!!! 

 - organizator nie odpowiada za werdykty sędziowskie!!! 
 - jeŜeli liczba startujących w danej konkurencji będzie niewystarczająca,  

  wówczas organizator zastrzega sobie moŜliwość odwołania lub łączenia    
  konkurencji ; 
- wiek, waga, stopień (dyplom lub budo-pass), badania lekarskie i ubezpieczenie    
  zawodników będą weryfikowane pod rygorem zakazu startu w zawodach!!!  
- kaŜdy uczestnik ma godnie reprezentować swój klub i odpowiada za wszelkie   
  wyrządzone szkody; 
- w sprawach nie ujętych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego; 
- za rzeczy pozostawione w szatniach lub zgubione organizator nie odpowiada!!! 

 
12. KONTAKT:  

Paweł Piepiora    
kom.: 0 605 39 54 32  
e-mail: pawelpiepiora@gmail.com 
www.fska.prv.pl 

 
13. BAZA NOCLEGOWA 
Gościniec na Starówce: http://www.gosciniecns.prv.pl, tel: 075 7183121, 663502520 
SP Nr 1 Kowary: http://www.sp1-kowary.pl, tel/fax: 075 7182391, 075 7183097  
Villa Smyrna: http://www.ta.pl/smyrna.html, tel/fax: +48 75 7183284 
OW MSWiA “Przedwiośnie”: www.przedwiosnie.prv.pl, tel./fax: 075 71 82 203 
OOW Wojków: http://www.zielonaszkola.edu.pl, tel: 075 71 82 581 
Hotel Orbis Skalny Karpacz: http://www.infhotel.pl/karpacz/skalny, tel: 075 7527000 
Willa „Izabella” Karpacz: http://karpaczliczyrzepa.republika.pl, tel/fax: 075 7619887 
oraz na stronie CIT Kowary: http://www.kowary.pl, tel/fax: 075 718 24 89 
Punkt Ŝywieniowy w trakcie seminarium: Gościniec na Starówce. 
 
14. FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 



 

 
 
 
 
 
…………………………………. 

(pieczęć klubu) 
 

Proszę czytelnie wpisać do tabelki imię i nazwisko kaŜdego zawodnika, jego rok urodzenia, 
stopień i oraz numer(y) danej(ych) konkurencji w odpowiedniej(ch) rubryce(kach). JeŜeli klub wystawia 
więcej jak jedną druŜynę, to proszę kaŜdą druŜynę oznakować róŜnymi numerami, np. kata druŜynowe 
13-17 lat (trzech zawodników) DRUśYNA 1 – przy kaŜdym z pierwszej druŜyny w danej tabelce 
wpisane 20-1, DRUśYNA 2 – przy kaŜdym z drugiej druŜyny w danej tabelce wpisane 20-2, itp. 

 
LP IMI Ę I NAZWISKO ROK 

URODZ 
KYU KATA 

IND 
KUMITE 

IND 
KATA 

DR 
KUMITE 

DR 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
 

Niniejszym zaświadczam, Ŝe wszyscy wyŜej wymienieni zawodnicy posiadają 
ubezpieczenie NNW. 
 
 

……………………………….   ……………………………….     
        (podpis i pieczęć skarbnika klubu)        (podpis i pieczęć trenera)  
 


