
 
 

Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości 
zaprasza nasze trenujące dzieci, młodzież i dorosłych na  

 

VI Noworoczny Turniej 
w Karate Tradycyjnym 

„KARATE-DO  CUP” 
o Puchar Burmistrza 
Miasta Czerwieńsk 

 
 
TERMIN: 14 stycznia 2023 r. (sobota) godz. 11.00 (rozpoczęcie zawodów) 
MIEJSCE: Hala Sportowa „Lubuszanka” ul. Zielonogórska 43A, Czerwieńsk 
ORGANIZATOR: Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości 
 

 
KONKURENCJE: 
 

Grupa A (7 lat i młodsi) 
ur.2016 i młodsi 

Grupa B (8-9 lat) 
ur.2015-2014  

Grupa C (10-11 lat) 
ur.2013-2012  

Grupa D (12-13 lat)  
ur.2011-2010 

b.s – 9 kyu (kihon*) 
 

8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 

 

b.s – 9 kyu (kihon*) 
 

8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 
 

b.s – 9 kyu (kihon*) 
 

8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 
 

b.s – 9 kyu (kihon*) 
 

8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 
 

Grupa E (14-15 lat)  
ur.2009-2008 junior mł. 

Grupa F (16-17 lat)  
ur.2007-2006 junior 

Grupa G (18-21 lat)  
ur.2005-2003 młodzież. 

Grupa H  
(rodzic) 

 

8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 
3-1 kyu /dan (kata) 

 

 

8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 
3-1 kyu /dan (kata) 

 

 

8 kyu (kata) 
7 kyu (kata) 
6 kyu (kata) 
5-4 kyu (kata) 
3-1 kyu /dan (kata) 
 

 

9-7 kyu (kata) 
6-4 kyu (kata) 
 

 
 

Grupa  
(A + B) 

Grupa  
(C + D) 

b.s – bez stopnia/pasa i 9 kyu 
*kihon –  w miejscu HD  

Kata drużynowe dzieci: 
(zespół może być mieszany) 
 

do wyboru: HEIAN 1-5. 
 

 

Kata drużynowe dziewcząt, 
Kata drużynowe chłopców: 
 

do wyboru: HEIAN 1-5. 

 

5x chokuzuki, 
5x ageuke,  
5x maegeri, 
HD - heiko dachi  

Kata drużynowe rozgrywane będzie w 3 grupach: 9-7 kyu, 6-4 kyu, 3-1 kyu/dan. Wystarczy jedno kata, bez bunkai. 
Uwaga: Zawodnik z niższym stopniem może zostać dołączony do grupy wyższych stopni w swojej grupie drużynowej. 

 



 
 

Regulamin i Program 
 
 

1. Każdy trenujący w Akademii BUDO i Rozwoju Osobowości może zgłosić się i wystartować w turnieju. 
2. W turnieju obowiązują przepisy WTF/ITKF. Eliminacje dla poszczególnych konkurencji będą rozgrywane 

w zależności od ilości startujących w poszczególnych grupach dla kata indywidualne i kihon systemem 
każdy z każdym, gdzie zwycięzcy z poszczególnych grup walczą dalej w systemie pucharowym lub systemem 
pucharowych z repasażami. 

3. Dla konkurencji kata i kihon oceny sędziowskie w systemie chorągiewkowym. 
4. Podział na kategorie dziewcząt i chłopców. W grupie H (rodzic) bez podziału na płeć. 
5. Kata wykonywane parami. Sędzia wybiera kata, dostosowując do niższego stopnia.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości zgłoszonych zawodników w danej 

konkurencji lub odwołanie konkurencji, w przypadku braku wymaganej ilości zawodników. 
7. Zdobywca 1 miejsca w każdej konkurencji otrzymuje puchar.  
8. Za 1, 2 i 3 miejsce w każdej konkurencji przewidziane są medale i dyplomy. 
9. Każdy uczestnik turnieju, który nie zdobędzie medalu otrzymuje dyplom za uczestnictwo w turnieju. 
10. Po każdej rozegranej konkurencji zostaną wręczone dla zdobywców puchary, medale i dyplomy. 

 
 
WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW (uczestników turnieju): 
 

1. Odpowiedni wiek do startu w danej kategorii (decyduje rok urodzenia). 
2. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych badań lekarskich, odpowiedniego ubezpieczenie NNW, uczestnika 

startującego w turnieju oraz dla osób niepełnoletnich zgoda opiekunów prawnych na start w turnieju.  
3. Posiadanie pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych na start w zawodach osób nieletnich. 
4. Dokonanie opłaty startowej. 

 
 
ZGŁOSZENIA i WPŁATY: 
 

1.  Zgłoszenia uczestników turnieju i wpłaty gotówkowe bezpośrednio na treningach 
u Sensei Dariusz Hejduk do dnia  06.01.2023r. (piątek). 
 

Opłata startowa  50 zł  
 

2.  W dniu rozpoczęcia zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia. 
3.  Nie będzie zwrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji bądź nie wystartowania w turnieju. 

 
 
 
PLAN TURNIEJU: 14.01.2023 (sobota) 
 

godz. 10.15 – 10.50 przybycie zawodników turnieju 
godz. 11.00   oficjalne rozpoczęcie zawodów 
godz. 11.15 – 11.30 wspólna rozgrzewka 
godz. 11.30 – 13.00 eliminacje, finały i dekoracje zwycięzców- grupa A, B, C, D 
godz. 13.00 – 15.30 eliminacje, finały i dekoracje zwycięzców- grupa E, F, G, H 

 
 

KONTAKT: 
Dariusz Hejduk, tel. 693-443-865 


