
PLAN MISTRZOSTW
27 kwietnia 2012 r.
1200 – 1830 zakwaterowanie
1200 – 1830 weryfikacja
1900 – 2000 narada sędziowska, losowanie
1600 – 2000 kolacja dla zawodników
2100 - … Sayonara dla Kierowników Ośrodków oraz 
Gości zaproszonych
Plan na 28 kwietnia zostanie podany w dniu przyjaz-
du ekip.

KONKURENCJE I KATEGORIE
Zawody zostaną rozegrane systemem pucharowym 
zgodnie z przepisami oraz Regulaminem Polskiego 
Związku Karate w następujących konkurencjach 
z uwzględnieniem podziału na kategorie wagowe:
Kumite seniorów:  
-65 kg, -70kg, -75kg, - 80 kg, -90 kg, +90 kg
Kumite seniorek:
-55 kg, - 65 kg, +65 kg
Minimalna ilość zawodników konieczna do 
przeprowadzenia danej kategorii wynosi 4. W przy-
padku niedostatecznej ilości zawodników Organiza-
tor zastrzega sobie prawo do połączenia lub odwo-
łania poszczególnych kategorii.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą wziąć udział reprezentacje klu-
bów składające się z dowolnej liczby zawodników 
w danej kategorii. 
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy 
posiadają: 
•	 minimum 4 kyu, 
•	 licencję zawodnika PZK, 
•	 aktualną kartę zdrowia sportowca,
•	 dowód osobisty, 
•	 białe ochraniacze wymagane dla danej kon-

kurencji,
•	 czyste, białe karategi, 
•	 uiszczoną opłatę startową. 
Do startu w zawodach nie zostaną dopuszczeni za-
wodnicy, których zgłoszenie wpłynie do Organiza-
tora po terminie zgłoszeń, określonym w punkcie X. 

ZGŁOSZENIA I REZERWACJA
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy nadesłać pocz-
tą elektroniczną na adres klub@kyokushinkai.pl 
wpisując w tytule:
ZGŁOSZENIE MISTRZOSTWA POLSKI + NAZWA 
KLUBU. 
Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy na-
desłać najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2012 r. Po tym 
terminie zgłoszenia NIE będą przyjmowane. 
Aby zgłoszenie było ważne niezbędny jest czytelny 
podpis osoby uprawnionej do podpisywania doku-
mentów z ramienia danego klubu. 

OPŁATA 
W przypadku klubów korzystających z zakwatero-
wania, zapewnionego przez Organizatora, opłata 
wynosi:
Zakwaterowanie (opłata za rezerwację pokoju ho-
telowego) .....................................................................185 zł
(w tym: nocleg 27/28.04.2012, kolacja w dniu 
27.04.2012, śniadanie w dniu 28.04.2012)
Opłata startowa...........................................................50 zł
(w tym: obiad w dniu 28.04.2012 r. w hali) 
RAZEM.................................................................. ........235 zł
W przypadku klubów nie korzystających z zakwate-
rowania opłata startowa wynosi 50 zł (zawiera obiad 
w hali w dniu zawodów). Osoby, które chcą dodat-
kowo uczestniczyć w bankiecie Sayonara proszone 
są o uiszczenie opłaty w wysokości 85 zł. Wszyscy 
Sędziowie obiad w hali otrzymują GRATIS. Istnie-
je możliwość wykupienia dodatkowych obiadów 
w hali w cenie 30 zł. Wpłat należy dokonać przele-
wem do dnia 12 kwietnia 2012 r. na numer konta ban-
kowego Sosnowieckiego Klubu Karate: BPH PBK SA 
O/Sosnowiec 04106000760000320000322479 
wpisując w tytule przelewu MISTRZOSTWA POLSKI 
+ NAZWA KLUBU

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sędzia Główny oraz Sędzia Techniczny zostaną po-
wołani na zebraniu sędziowskim w dniu 27 kwietnia 
2012 r. 
Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędzie-
go Głównego w dniu zawodów. 
Kierownik ekipy zobowiązany jest do posiadania 
kompletnego stroju sędziowskiego.
Za zajęcie miejsc punktowanych 1-3 Organizator za-
pewnia medal, puchar oraz dyplom. 
Wyniki indywidualne będą podstawą dla klasyfi-
kacji drużynowej, prowadzonej łącznie dla senio-
rów i seniorek. 
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje 
Sędzia Główny i Organizator.

Organizator Mistrzostw życzy sukcesów sportowych 
i satysfakcji z osiągniętego wyniku zarówno zawod-
nikom jak i trenerom, trafnych i sprawiedliwych wer-
dyktów Sędziom, a wszystkim uczestnikom Mistrzostw 
niezapomnianych przeżyć i wielkich sportowych 
emocji. 

Niech zwyciężą Najlepsi! 
Osu! 

Shihan Eugeniusz Dadzibug 5 dan

www.kyokushinkai.pl

Stary Sosnowiec

Dąbrówka
Mała Borki

Sosnowiec
ul. Piłsudskiego

ul. Baczyńskiego

Al. Roździeńskiego

Park
Kresowy

ul. Roweckiego

Stadion
Ludowy

28 KWIETNIA 2012 r.
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W SOSNOWCU, UL. ŻEROMSKIEGO 9 

Organizator: SOSNOWIECKI KLUB KARATE
DOJO SHIHAN EUGENIUSZ DADZIBUG 5 DAN



www.kyokushinkai.pl

Działając w porozumieniu z Komisją Kyokushin 
Polskiego Związku Karate, Sosnowiecki Klub Karate 

ma zaszczyt zaprosić Reprezentację Waszego Klubu do udziału 
w XXXIX Mistrzostwach Polski Seniorów Kyokushin Karate. 

ORGANIZATOR
Sosnowiecki Klub Karate
ul. Andersa 1a, 41-200 Sosnowiec
tel.  (32) 266 3000
e-mail: klub@kyokushinkai.pl
www.kyokushinkai.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Sosnowcu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

TERMIN I MIEJSCE MISTRZOSTW
28 kwietnia 2012 r.
Hala Widowiskowo-Sportowa w Sosnowcu
ul. Żeromskiego 9

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski
Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk 
Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz
Ambasada Japonii

PATRONAT MEDIALNY
Telewizja TVS
TVP Katowice
Dziennik „Sport”
Kurier Miejski

ZAKWATEROWANIE
27 kwietnia 2012 r. od godz. 1200

HOTEL ARIA SOSNOWIEC
ul. Kresowa 5/7
41-200 Sosnowiec
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