
 

 

 

 

        VIII GRAND PRIX ŚLĄSKA POLSKO- CZESKIEGO GŁUBCZYCE 2017 

 
 
TERMIN ZAWODÓW : 06-05-2017 
 
MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Sportowa ZOKIS ul. Olimpijska 1 48-100 Głubczyce 
 
CEL ZAWODÓW : 
                            - popularyzacja dyscypliny sportowej  karate WKF i Shotokan  
                            - promocja Powiatu i Gminy Głubczyce oraz Województwa Opolskiego 
                            - zachęcanie dzieci i młodzieży do sportowej rywalizacji w zawodach  
 
ORGANIZATOR: Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce 
 
WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Gminy Głubczyce, ZOKIS Głubczyce, WZLS w Opolu 
 
PATRONAT MEDIALNY: TV Pogranicze, Głos Głubczyc, Rzecz Powiatowa 
 
 
 



 
 
 
 
WARUNKI UDZIAŁU : 
                          - startujący w kata powinni posiadać minimum 9.1 kyu 
                          - startujący w kumite muszą posiadać minimum 8.1 kyu  
                            ( aktualne badania lekarskie ) 
                          - ubezpieczenia NNW 
                          - udokumentowany aktualny stopień 
                          - licencja zawodnicza PZK 
                          - posiadanie dowodu tożsamości 
                          - potwierdzenie opłaty startowej 
 
ZGŁOSZENIA : 
                         - termin do dnia 04-05-2017 

                         - online na stronie sportdata.org/karate 

 
 
 
OPŁATA STARTOWA : 
                         - konkurencja indywidualna - 50 zł 
                         - konkurencji drużynowa - 60 zł 
 
NOCLEGI : Hotel Domino tel.77 485 0901 fax 77 4850905 
 
PROGRAM ZAWODÓW : 
                        -  8.30 – 9.30 - przyjmowanie wpłat, sprawdzanie dokumentów 
                        - 9.30 - odprawa sędziów i kierowników ekip 
                        -  9.45 - uroczyste otwarcie 
                        - 10.00 - konkurencje drużynowe kata 
                        - 10.30 -  konkurencje indywidualne kata i kumite 
                        - 16.30 - planowane zakończenie 
 
 
NAGRODY : 
                        - 1 miejsce - puchar, medal, dyplom 
                        - 2 i 3 miejsc - medal i dyplom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=2991


KONKURENCJE : 
     

                                     KATA INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT 
 

NR  KATEGORIA WIEKOWA WYKONANIE KATA 

1 7 lat i młodsze dowolne kata można powtarzać 

2 8 lat  dowolne kata można powtarzać 

3 9 lat dwa kata na przemian 

4 10 lat  dwa kata na przemian 

5 11 lat  dwa kata na przemian 

6 12-13 lat do 7.3 kyu  dwa kata na przemian 

7 12-13lat od 6.1 kyu dowolne kata w każdej rundzie inne 

8 14-15 lat  w każdej rundzie inne ( przepisy WKF) 

9 16-17 lat  w każdej rundzie inne (przepisy WKF) 

10 trenujący od września 2016  dowolne kata można powtarzać 

 

                                    KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW 

NR KATEGORIA WIEKOWA WYKONANIE KATA 

1 7 lat i młodsi  dowolne kata można powtarzać 

2 8 lat  dowolne kata można powtarzać 

3 9 lat  dwa kata na przemian 

4 10 lat  dwa kata na przemian 

5 11 lat  dwa kata na przemian 

6 12-13 lat do 7.3 kyu  dwa kata na przemian 

7 12-13lat od 6.1 kyu dowolne kata w każdej rundzie inne 

8 14-15 lat  w każdej rundzie inne przepisy WKF 

9 16-17 lat  w każdej rundzie inne przepisy WKF 

10 trenujący od września 2016  dowolne kata można powtarzać 

 

                                                  KATA DRUŻYNOWE DZIEWCZĄT 
 

NR        KATEGORIA WIEKOWA          WYKONANIE KATA 



1 9 lat i młodsze  dowolne kata można powtarzać 

2 10-13 lat  dowolne kata na przemian 

3 14-17 lat  przepisy WKF 

 

                                            KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW 

NR KATEGORIA WIEKOWA WYKONANIE KATA 

1 9 lat i młodsi  dowolne kata można powtarzać 

2 10-13 lat  dowolne kata na przemian 

3 14-17 lat przepisy WKF 

 

                                        KUMITE INDYWIDUALNE  DZIEWCZĄT 
 

NR KATEGORIA WIEKOWA – WAGA CZAS 

1 7 lat i młodsze fantom 20 sek 

2 8-9 lat fantom 20 sek 

3 10-11 lat fantom 20 sek 

4 8-9 lat -30 kg 60 sek 

5 8-9 lat +30kg 60 sek                  

6 10-11 lat -35 kg 90 sek 

7 10-11 lat -40 kg 90 sek 

8 10-11 lat +40kg 90 sek 

9 12-13 lat -45 kg 90 sek 

10 12-13 lat -50 kg 90 sek 

11 12-13 lat +50 kg 90 sek 

12 14-15 lat -47 kg 2 min 

13 14-15 lat -54kg 2min 

14 14-15 lat +54 kg 2 min 

15 16-17 lat -53kg 2min 



16 16-17 lat +59 kg 2 min 
 

                            KUMITE INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW 

NR KATEGORIA WIEKOWA – WAGA CZAS 

1 7 lat i młodsi fantom 20 sek 

2 8-9 lat fantom 20 sek 

3 10-11 lat fantom 20 sek 

4 8-9 lat -30 kg 60 sek 

5 8-9 lat -35 kg 60 sek 

6 8-9 lat +35 kg 60 sek 

7 10-11 lat -35 kg 90 sek 

8 10-11 lat -40 kg 90 sek 

9 10-11 lat +40kg 90 sek 

10 12-13 lat -45 kg 90 sek 

11 12-13 lat -50 kg 90 sek 

12 12-13 lat -55 kg 90 sek 

13 12-13 lat +55 kg 90 sek 

14 14-15 lat -52 kg 2 min 

15 14-15 lat -57 lat 2 min 

16 14-15 lat -63 kg 2 min 

17 14-15 lat -70 kg 2 min 

18 14-15 lat +70 kg 2 min 

19 16-17 lat -61 kg 2 min 

20 16-17 lat -68 kg 2 min 

21 16-17 lat -76 kg 2 min 

22 16-17 lat +76 kg 2 min 

   Uwaga-  startujący w kumite nie mogą startować  na fantomach 

 - w przypadku małej ilości zawodników w danej konkurencji organizator w porozumieniu  
   z sędzią głównym może dokonać połączenia poszczególnych konkurencji 
 
 - w trakcie zawodów w rejonie plansz mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, kierownicy    
   ekip, trenerzy oraz zaproszeni goście – dla pozostałych są przewidziane miejsca na widowni 
 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego 
 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione 
 
-  za zachowanie swoich zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada       
   kierownik ekipy 
  
-  dopuszczone jest złożenie protestu odnośnie decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium     
    200 zł 



 
-  ekspozycja i sprzedaż towarów w celach handlowych tylko za zgodą organizatora 
 
-  nie ma ograniczeń w liczbie startujących zawodników z jednego klubu  
 
-  losowanie na podstawie kart zgłoszeń odbędzie się 05-05-2017r o godz. 19.00 
 
-  zgłoszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacją  ww. regulaminu 
 
-  lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Podkomisją     
    Sędziowska WKF PZK 
 

 

                               SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH 

 


