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„ CENTRAL EUROPE OPEN” 
05- 06 MARZEC 2022,  BYDGOSZCZ, POLAND 

(wersja regulaminu w języku polskim dotyczy wyłącznie zawodników z Polski) 

 
ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bushi-do Bydgoszcz i Polska Unia  Karate. 

NAGRODY:  
puchary, medale, dyplomy, puchar dla najlepszego klubu.  

KIEROWNIK ZAWODÓW: 
Piotr Gołębiewski 6 DAN, e-mail piotrbushido@gmail.com  

MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW: 
05.03 -06.03.2022r. 
Hala sportowa ARTEGO ARENA  - Toruńska  59  – Bydgoszcz  – start zawodów 9.00 !!! 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 
27.02.2022 -  Sportsid Polska     

OPŁATY STARTOWE: 
80 PLN – konkurencja indywidualna  
120 PLN – konkurencja drużynowa (dotyczy startu w niedzielę)  

Opłaty przyjmowane wyłącznie przelewem bankowym na rachunek: 
Klub Sportowy Bushi-Do, Santander Bank, 84109018960000000147588504.  

UWAGA! Brak wpływu opłaty startowej na rachunek organizatora w terminie do 01/03/2022r. jest równoznaczny z 
usunięciem zgłoszeń z listy startowej.  
 
PRZEPISY ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 
Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów WKF ze zmianami dotyczącymi drugiego dnia zawodów (dzieci). 
Czas walk: 

1. 7 – 11 lat    60 sec 
2. 12 – 13 lat  90 sec. .  

Kata indywidualne: 
1. Pierwszy dzień zawodów od kategorii Kadet przepisy WKF; 
2. Drugi dzień zawodów (system flagowy): 

a. białe i żółte pasy można powtarzać kata; 
b. od 7 kyu: 

-  11 lat i młodsi –  minimum dwa kata na przemian; 
-  12-13  lat  w każdej rundzie inne kata.   

Kata drużynowe: we wszystkich kategoriach dzieci dwa kata na przemian.  Bez Bunkai kata.  
PROTEKTORY: 
wg. przepisów WKF za wyjątkiem zmian dotyczących dzieci do 11 roku życia, tj.: nie ma obowiązku używania korpusu 
i nagolenników. 
REJESTRACJA:  
hala sportowa – ARTEGO ARENA Toruńska  59 Bydgoszcz – zgodnie z harmonogramem zawodów, który zostanie 
opublikowany po zamknięciu rejestracji zawodów; Z uwagi na obecne okoliczności, tj. sytuacja pandemiczna, 
weryfikację dokumentów i kontrolę wagi dla poszczególnych kategorii umożliwia się bezpośrednio przed każdym 
turniejem lub wyrywkowo w trakcie jego trwania. Wprowadza się tolerancję 1,5 kg dla kategorii Kadet i starsi oraz 
tolerancję 1 kg dla pozostałych kategorii. 
POZOSTAŁE REGULACJE: 
w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy stosować przepisy  „Regulaminu organizacji i 
przeprowadzania zawodów PUK”. 
REGULACJE ZWIAZANE Z COVID: 
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Na Hali sportowej mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i trenerzy zachowując środki bezpieczeństwa dotyczące 
obostrzeń związanych z pandemią. Wszyscy startujący muszą być pod opieką trenerów. Nakaz zakrywania ust i nosa 
poza strefą walk (tatami). 
Nie przestrzeganie przepisów sanitarnych może się wiązać z wykluczeniem zawodnika (klubu) z udziału w zawodach.  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 
za szkody powstałe w trakcie zawodów odpowiada osoba – klub, która je spowodowała.   
ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Best- Inn ***   Łochowska  69 Bydgoszcz –  100 PLN doba ze śniadaniem / na hasło karate  . 
 

 

PROGRAM ZAWODÓW  

Sobota 05.03.2021 / 6 tatami 

 

KONKURENCJE: 

I. KATEGORIA KADET  
1. Kata indywidualne; 
2. Kumite indywidualne kadetek: -47kg., -54kg., +54kg.,; open  
3. Kumite indywidualne kadetów: -52kg., -57kg., -63kg., -70kg., +70kg., open  

II. KATEGORIA JUNIOR 
1. Kata indywidualne; 
2. Kumite indywidualne juniorek: -48kg., -53kg., -59kg., +59kg., open 
3. Kumite indywidualne juniorów: -55kg., -61kg., -68kg., -76kg., +76kg., open  

III. KATEGORIA U21  
1. Kata indywidualne; 
2. Kumite indywidualne U21 kobiety: -50kg., -55kg., -61kg., -68kg., +68kg., open  
3. Kumite indywidualne U21 mężczyźni: -60kg., -67kg., -75kg., -84kg., +84kg., open  

IV. KATEGORIA SENIOR  
1. Kata indywidualne; 
2. Kumite indywidualne U21 kobiety: -50kg., -55kg., -61kg., -68kg., +68kg., open  
3. Kumite indywidualne U21 mężczyźni: -60kg., -67kg., -75kg., -84kg., +84kg., open  

V. KATEGORIA MASTERS: 
1. Kata indywidualne kobiet: 35-45 lat, 46-55 lat, +55 lat; 
2. Kata indywidualne mężczyzn: 35-45 lat, 46-55 lat, +55 lat; 
3. Kumite indywidualne kobiet: -61kg., +61kg., OPEN; 
4. Kumite indywidualne mężczyzn: -75kg., +75kg., OPEN. 

 

 

 

Niedziela 07.03.2021 / 6 tatami 

 

KONKURENCJE: 

I. KATEGORIA 7 LAT I MŁODSI: 
1. Kata indywidualne dziewcząt: białe pasy i żółte pasy, od 7 kyu; 
2. Kata indywidualne chłopców: białe pasy i żółte pasy, od 7 kyu; 
3. Kumite indywidualne dziewcząt : białe pasy i żółte pasy, od 7 kyu; - 25 kg, + 25 kg 
4. Kumite indywidualne chłopców  : białe pasy i żółte pasy, od 7 kyu.- 25 kg , + 25 kg  
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II. KATEGORIA 8-9 LAT: 
1. Kata indywidualne dziewcząt: białe pasy i żółte pasy, od 7 kyu; 
2. Kata indywidualne chłopców: białe pasy i żółte pasy, od 7 kyu; 
3. Kata drużynowe dziewcząt 9 lat i młodsze; 
4. Kata drużynowe chłopców 9 lat i młodsi; 
5. Kumite indywidualne dziewcząt białe i żółte pasy: -30kg., +30kg.; 
6. Kumite indywidualne dziewczat od 7 kyu: -30kg., +30kg.; 

7. Kumite indywidualne chłopców białe i żółte pasy: -30kg., +30kg.; 

8. Kumite indywidualne chłopców od 7 kyu: -30kg., +30kg.; 

9. Kumite drużynowe dziewcząt 9 lat i młodsze; 

10. Kumite drużynowe chłopców 9 lat i młodsi. 

III. KATEGORIA 10-11 LAT: 
1. Kata indywidualne dziewcząt: białe pasy i żółte pasy, od 7 kyu; 
2. Kata indywidualne chłopców: białe pasy i żółte pasy, od 7 kyu; 
3. Kata drużynowe dziewcząt; 
4. Kata drużynowe chłopców; 
5. Kumite indywidualne dziewcząt białe i żółte pasy: -30kg., +30kg.; 
6. Kumite indywidualne dziewczat od 7 kyu: -30kg., -40kg. +40kg.; 

7. Kumite indywidualne chłopców białe i żółte pasy: -35kg., -40kg., +40 kg.; 

8. Kumite indywidualne chłopców od 7 kyu: -30kg., -35kg., -40kg, +40kg.; 

9. Kumite drużynowe dziewcząt; 

10. Kumite drużynowe chłopców. 

IV. KATEGORIA 12-13 LAT: 
1. Kata indywidualne dziewcząt  
2. Kata indywidualne chłopców  
3. Kumite indywidualne dziewcząt: -40kg., -50kg., +50kg.  
4. Kumite indywidualne chłopców: -40kg., -45kg., -50kg., +50kg. 
5. Kata indywidualne dziewcząt: białe pasy i żółte pasy; 
6. Kata indywidualne chłopców: białe pasy i żółte pasy; 
7. Kata drużynowe dziewcząt; 
8. Kata drużynowe chłopców; 
9. Kumite indywidualne dziewcząt białe i żółte pasy: -40kg., -50kg., +50kg.; 
10. Kumite indywidualne chłopców białe i żółte pasy: -40kg., -50kg., +50kg.; 

11. Kumite drużynowe dziewcząt; 

12. Kumite drużynowe chłopców. 

 

     ZAPRASZAMY DO BYDGOSZCZY       


