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Klub Sztuk Walki „Chikara” oraz Burmistrz Miasta Wadowice 
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Turnieju o Puchar Burmistrza Wadowic 

II Young Chikara Cup  
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 Jest to turniej skierowany wyłącznie do początkujących zawodników karate. Celem zawodów jest 

przełamanie obaw związanych ze startem młodych i niedoświadczonych zawodników oraz sprawdzenie ich 

umiejętności sportowych. W zawodach mogą wystartować wyłącznie zawodnicy, którzy do tej pory nie brali 

udziału w rywalizacji sportowej lub nie mieli do tej pory żadnego wyniku na turnieju rangi ogólnopolskiej. 

1. Organizator 
 

Klub Sztuk Walki „Chikara” 

Tomasz Rajda – 733 798 452 

Jacek Zalewski – 608 410 959 

2. Termin i miejsce zawodów 
 

16 marca 2019 r. 

Hala Sportowa  

ul. Sienkiewicza 9 

34-100 Wadowice 

3. Program zawodów 
  

08:00 – 09:00 – przybycie i rejestracja ekip; 

09:00 – 09:30 – narada sędziowska; 

10:00 – rozpoczęcie walk 

4. Zgłoszenie i opłata startowa 
 
- Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy z klubów zaproszonych przez organizatora. 
- Zgłoszenia grupowe do udziału w zawodach należy przesyłać w formie elektronicznej( załącznik) w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2019r na adres: trajda@o2.pl   
- opłata startowa 60 zł w tym obiad dla zawodnika (płatne w dniu zawodów)   
- Honorowane będą tylko  orzeczenia medyczne podpisane i opieczętowane wyłącznie przez lekarza 
sportowego. Ważność badań 6 miesięcy. Ubezpieczenie zawodników spoczywa na macierzystym Klubie 
- W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Organizator  i  Sędzia Główny.- Organizator zastrzega 
sobie prawo zmian Regulaminie, łączenia bądź usunięcia wybranych kategorii w zależności od zaistniałej 
sytuacji. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące niniejszych Zawodów omówione   zostaną na odprawie  
- Nagrody: I, II, III miejsce puchar, medal, dyplom 
-Zawody odbędą się według przepisów WKB. Dozwolone są kopnięcia frontalne na twarz oraz mawashi geri 
gedan dla wszystkich kategorii wiekowych. Zawodnicy wszystkich kategorii walczą w formule semi -
knockdown. Różnica w poszczególnych kategoriach wiekowych są wyłącznie w zestawie ochraniaczy oraz 
czasie trwania walki.  Kategorie wagowe są oparte o rok urodzenia zawodnika, tylko w przypadku 
zawodników pełnoletnich decyduje dokładna data urodzenia.  

 

 

 

 



Konkurencja Semi-knockdown Kadeci Młodsi oraz Kadeci (mata 1,5 minuty)  

Ochraniacze goleń-stopa, dłoni, kask z kratą, hogo, suspensorium, nakolanniki   

  Kadeci Młodsi rocznik 2009, 2010       KM          

 Chłopcy: do 25 kg., do 30 kg.,  do 35 kg., do 40 kg., do 45 kg., pow.45 kg. 

  Dziewczęta: do 25 kg., do 30 kg.,  do 35 kg., do 40 kg., pow. 40 kg 

 

   Kadeci rocznik  2007, 2008        K 

 Chłopcy: do 30 kg.,  do 35 kg., do 40 kg., do 45 kg., do 50 kg., pow.50 kg.  

  Dziewczęta: do 30 kg.,  do 35 kg., do 40 kg., do 45 kg., pow. 45 kg 

 

Konkurencja Semi - Knockdown  (mata 2 minuty) 

Ochraniacze goleń-stopa, dłoni, kask z kratą, , suspensorium, nakolanniki 

 

Młodzicy rocznik 2005, 2006      M 

Chłopcy: do 40 kg., do 45 kg., do 50 kg., do 55 kg., pow. 55 kg.  

Dziewczęta : do 40 kg., do 45 kg., do 50 kg., pow. 50 kg. 

Juniorzy Młodsi rocznik 2003, 2004       JM 

Chłopcy: do 50 kg ., do 55 kg, do 60 kg, do 65 kg, do 70 kg, do 75 kg, pow. 75 kg, 

Dziewczęta: do 50 kg, do 55 kg, do 60kg., pow. 60 kg. 

 Juniorzy rocznik 2002, 2001 ( nie ukończone 18 lat)        J     

Chłopcy: do 60 kg, do 65 kg, do 70 kg, do 75 kg, do 80 kg, pow. 80 kg,  

Dziewczęta: do 55 kg, do 60 kg, pow.60 kg. 

Seniorzy rocznik 2001 i starsi (ukończone 18 lat)       S 

Mężczyźni : do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg, pow. 90 kg, 

Kobiety : do 60 kg, pow.60 kg. 

Zawodników obowiązuje komplet ochraniaczy zatwierdzony przez Sędziego zawodów  

Z pozdrowieniami 

Tomasz Rajda 


