
 
 

 
 
 
 
 
                International  Be chatów Cup 2011 
                               

 
 
Hala „Energia” 
ul. D browskiego 11 
Be chatów  
godzina 10.00 
 
 
Organizator : UKS „DWÓJKA” Be chatów 
 
Patronat:  Prezydent Miasta Be chatowa 
       Starosta Powiatu Be chatowskiego   
 
Cel: Popularyzacja karate WKF   
        Wy onienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach    
Termin i miejsce:  07-05-2011 (sobota) 

Hala Energia (hala Skry Be chatów) 
ul. D browskiego 11 
Be chatów  
godzina 10.00 

Odprawa s dziowska: godz. 940 

Odprawa kierowników ekip: 950 
Rozpocz cie zawodów: godz. 1000 

Warunki udzia u : 
Dostarczenie zg oszenia  do dnia 05– 05 – 2011, e – mailem na adres: 
uksdwojka@o2.pl  oraz telefonicznie pod numerem: lub 509 106 228  
Do zawodów nale y: 
- posiada  dokument to samo ci (legitymacja szkolna)  
- potwierdzenie stopnia karate 
- posiada  aktualne badanie lekarskie (przychodnia sportowa 6 m-cy, lekarz 3 m-ce/ wa no ci) 
- posiada  ubezpieczenie NW  
- posiada  aktualne licencje zawodników i trenerów  
- potwierdzenie dokonania op aty startowej 
Stopie  zaawansowania: 

Kata od 9 (9.1) kyu 
Kumite min. 6 kyu 

Oficjalne zamkni cie list startowych oraz losowanie odb dzie si  
dnia 05.05.2011. godz. 20oo 

Sposób przeprowadzenia zawodów: 
 Zawody rozegrane b  wg aktualnych przepisów WKF z ni ej podanymi zmianami.  
 Zawodnicy musz  posiada  ochraniacze na z by, napi stniki oraz pasy czerwone i niebieskie oraz  

ochraniacze gole  stopa.   
 Repasa e i dwa trzecie miejsca. 
 O kategorii decyduje dzienna data urodzenia. 
 Kata dzieci (9 i m odsi) wykonuj  dowolne kata we wszystkich rundach  
 Dzieci 10-11 lat oraz 12-13 lat wykonuj  przemiennie 2 kata  
 Kadeci, juniorzy, seniorzy wg listy  WKF  
 Kadeci mog  startowa  bez masek i ochraniaczy na korpus na odpowiedzialno  klubu



Konkurencje: 
 
KATA INDYWIDUALNE: 

Nr 
konk. 

Dziewcz ta Nr konk. Ch opcy 

1.  9 lat i m odsze 7.  9 lat i m odsi 
2. 10-11 lat 8. 10-11 lat 
3. 12-13 lat  9. 12-13 lat  
4. 14-15 lat 10. 14-15 lat 
5. 16-17 lat 11. 16-17 lat 
6. 18 lat i starsze  12. 18 lat i starsi  

 
KATA DRU YNOWE: 

Nr 
konk. 

Dziewcz ta Nr 
konk. 

Ch opcy 

13. 10 lat i m odsze   17. 10 lat i m odsi   
14. 11-13 lat  18. 11-13 lat  
15. 14-15 lat 19. 14-15 lat 
16. 16-17 lat 20. 16-17 lat 

 
KUMITE INDYWIDUALNE: 

Nr konk. Dziewcz ta Nr konk. Ch opcy 
21/22 9 lat i m odsze  -30kg +30kg  39/40. 9  lat i m odsi -35kg +35kg 

23/24/25. 10-11 lat -35kg -40kg +40kg 41/42/43. 10-11 lat -35kg -40kg +40 kg  
26/27/28. 12-13 lat -43kg -50kg +50kg  44/45/46/47/48. 12-13 lat -40kg -45 kg -50kg  

-55kg+55kg  
29/30/31. 14-15 lat-47kg -54kg +54kg 49/50/51/52/53 14-15 lat -52kg -57kg, -63kg – 70kg 

+70kg  
32/33/34. 16-17 lat  -53kg -59kg +59kg  54/55/56 16-17 lat -61kg -68kg +68kg  

35/36/37/38 18 lat i starsze -55kg -61kg -68kg +68kg  57/58/59/60/61 18 i starsi -60kg -67kg -75kg -84 +84  

 
KUMITE DRU YNOWE: 3 osobowe  

Nr 
konk. 

Dziewcz ta Nr 
konk. 

Ch opcy 

62. 12-13 lat 65. 12-13 lat 
63. 14-15 lat 66. 14-15 lat 
64. 16-17 lat 67. 16-17 lat 

 
Przy ma ej ilo ci zg oszonych zawodników konkurencje mog  zosta  po czone. 
Czas walki: 9 i m odsi 1 minut , 1,5 minuty 10-13, 14-17 lat 2 minuty, seniorzy 3minuty  
Protesty: 
po wp aceniu wadium w wysoko ci 200 z  
Op aty startowe: 
Konkurencja indywidualna  –  35 z  (10 euro) 
Konkurencja dru ynowa  –  50 z  (15euro)  
Op ata wnoszona w dniu zawodów, przed rozpocz ciem konkurencji. 
Nagrody: 
Za zaj cie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymuj  medale i dyplomy , 
Zdobywcy I miejsc puchary   
Postanowienia ko cowe: 
Ka dy uczestnik zobowi zany jest do przestrzegania dyscypliny i porz dku. Klub ponosi ca kowit  
odpowiedzialno  za ewentualne wyrz dzone szkody. Losowanie przeprowadzone b dzie komputerowo w dniu 
05.05.2011. 
Zg oszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacj  w/w regulaminu. 
Podczas zawodów b dzie czynny bufet. 
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga S dzia G ówny zawodów w porozumieniu z organizatorem. 
Podczas zawodów b dzie czynny bufet.  
Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada  
 
 
   ZAPRASZAMY DO UDZIA U W ZAWODACH  
 
 
 



 
FORMULARZ ZG OSZENIOWY 

 

Klub:      

Kierownik dru yny:     

Adres:     

Tel / fax:     E-mail:     

 
........................................................................................................................................................................ 

 

Indywidualnie 

Nr konk. Nazwisko i Imi  Data ur. Stopie  Kata  Kumite Waga 

       
       

 

Dru yny 

 

 
Lista s dziów 

  

  

 

 
 
 

........................................... 
/Podpis/ 

 

Nr konk. Dru yna Wiek Kata  Kumite 

     
     


