
                II GRAND PRIX

ŚLĄSKA POLSKO - CZESKIEGO

                             GŁUBCZYCE 01.05.2011

Organizator: LZS KARATE-DO  ul. Klonowa 8, 48-100 Głubczyce 
woj. opolskie, ul. Klonowa 8, tel. 692331805 we współpracy z 
Klubem Karate z Krnova

Współorganizatorzy: Burmistrz Urzędu Miasta Głubczyce, Dyrektor 
ZOKIS Głubczyce, Wojewódzkie Zrzeszenie  LZS Opole, Starosta 
Powiatu Głubczyckiego

PATRONAT



Poseł na Sejm RP Adam Krupa

PATRONAT  MEDIALNY
Radio Opole, TV Głubczyce, Głos Głubczyc, Tygodnik Regionalny 
PARTNER

SPONSORZY:  Poseł  Adam  Krupa,  Urząd  Miasta  Głubczyce, 
Starostwo  Powiatowe Głubczyce,  Wojewódzkie  Zrzeszenie  LZS  w 
Opolu, ZOKIS Głubczyce, Top Farms Głubczyce, Awans Głubczyce, 
Miejski Dom Kultury Głubczyce, Hotel Domino, GÓRAN

CEL ZAWODÓW:

- integracja dzieci i młodzieży Czech i Polski
- wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych 
konkurencjach
- popularyzacja karate Shotokan i WKF  wśród dzieci i młodzieży
- promocja miasta i powiatu poprzez sport

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW

- 1 maja 2011r/niedziela/godz. 10.00 , Głubczyce Hala Sportowa 
ZOKIS ul. Olimpijska 1
- Weryfikacja zawodników, wpłaty, sprawdzenie dokumentów godz. 
8.45-9.30



OPŁATY  STARTOWE
-konkurencje indywidualne 30 zł
-konkurencja drużynowa     40 zł
  

Mistrzostwa  zostaną  przeprowadzone  według  aktualnie 
obowiązujących przepisów Polskiego Związku Karate /WKF/oraz 
niniejszego  regulaminu.  Organizator  nie  zabezpiecza  pasów 
startowych /czerwone i niebieskie/.

                                    K O N KU R E N C J E

KATA INDYWIDUALNE
konkurencje 1,2,3,4,8,9.10,11 dowolne kata z możliwością 
powtarzania
konkurencje 5 i 12dowolne kata /w każdej rundzie inne- od H1/
konkurencje ,6,7,13,14 –przepisy WKF /nie ma shitei kata/

1. dziewczęta  7 lat i młodsze 8. chłopcy 7 lat i młodsi
2. dziewczęta  8 lat 9. chłopcy 8 lat
3. dziewczęta  9 lat                                 10.chłopcy 9 lat
4. dziewczęta 10-11 lat                           11.chłopcy 10-11 lat  
5. dziewczęta 12-13 lat 12.chłopcy 12-13 lat
6. dziewczęta 14-15 lat 13.chłopcy 14-15 lat
7. dziewczęta 16-17 lat 14.chłopcy 16-17 lat

KATA DRUŻYNOWE
15.dziewczęta  9 lat i młodsze 19.chłopcy 9 lat i młodsi
16.dziewczęta 11 lat i młodsze 20.chłopcy 11 lat i młodsi
17.dziewczęta 12-13 lat 21.chłopcy 12-13 lat
18.dziewczęta 14-17 lat 22.chłopcy 14-17 lat
Bunkai kata nie jest obowiązkowy.

KUMITE INDYWIDUALNE
Przy zgłoszeniu prosimy podać aktualna wagę zawodnika!!!
Obowiązkowe ochraniacze na zęby, napiętniki, ochraniacze na stopy i 
golenie czerwone i niebieskie. 



W przypadku zgłoszenia się do konkurencji mniej niż 4 zawodników 
nastąpi jej połączenie.
Czas walki 12-13 lat- 1.5 minuty
                   14-17 lat-2 minuty

Fantom- 20s

23. dziewczęta 8 lat i młodsze-fantomy 
24. chłopcy      8 lat i młodsi -fantomy 
25. dziewczęta 9 lat  - fantomy 
26. chłopcy   9 lat - fantomy 
27. dziewczęta 10-11 lat - fantomy 
28. chłopcy      10-11 lat - fantomy 
29. dziewczęta 12-13 lat: -43,-50,-+50 kg 
30. chłopcy      12-13 lat: -40,-45,-50,-55,+55 kg 
31. dziewczęta 14-15 lat: -47,-54,+54 kg 
32. chłopcy      14-15 lat: -52,-57,-63,-70,+70 kg 
33. dziewczęta16-17 lat: -48,-53,-59,+59 kg 
34. chłopcy       16-17 lat: -55,-61,-68,-76,+76 kg
NAGRODY
Za zajęcie pierwszego  miejsca w kategorii  indywidualnej,  nagroda 
rzeczowa, puchar, medal oraz dyplom, za zajęcie drugiego i  dwóch 
trzecich  miejsc  medale  i  dyplomy,  za   pierwsze  miejsce  w   kata 
drużynowym puchar, medale i dyplomy.
WARUNKI UDZIAŁU

Startujący w kata i kumie fantomy winni posiadać minimum 9.1 kyu a 
w  kumie  7.1  kyu.  O  kategorii  wiekowej  decyduje  dzienna  data 
urodzenia.
W zawodach mogą brać udział wyłącznie kluby sportowe posiadające 
licencje Polskiego Związku Karate i  kluby zagraniczne.  Zawodnicy 
powinni  posiadać  badania  lekarskie,  certyfikat  PZK potwierdzający 
posiadany stopień karate, ważną licencję zawodniczą PZK.
Zgłoszenia należy przesyłać korespondencyjnie na adres:

Ludowy Klub Sportowy Karate-Do  48-100 Głubczyce ul. Klonowa 8,
janusz.hoda@neostrada.pl, nr telefonu 692331805

mailto:janusz.hoda@neostrada.pl


Jest  możliwość  zakwaterowania  w hotelu  Domino  znajdującym się 
przy  hali  sportowej  oraz  na  terenie  internatów.  Informacje  o 
zakwaterowaniu  uzyskać  można  po  konsultacji  z  organizatorem. 
Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za rzeczy zaginione.   Za 
zachowanie swoich zawodników oraz wyrządzone szkody odpowiada 
kierownik ekipy.
Złożenie  protestu  dotyczącej  decyzji  sędziowskiej  po  wpłaceniu 
wadium w wysokości 100 zł
Ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora.
Liczba startujących z jednego klubu bez ograniczeń.
Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  organizatora  i 
Sędziego Głównego
W sprawach nie ujętych w regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego.
Zgłoszenie pisemne jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z 
Podkomisją Sędziowska WKF PZK.
W czasie trwania zawodów czynna będzie restauracja znajdująca się 
w Hotelu Domino przylegającym do miejsca zawodów.
W restauracji Hotelu Domino czynny będzie telewizor z transmisją z 
WATYKANU a w Sali konferencyjnej przewidziany jest duży ekran 
na którym będzie przekaz z tej transmisji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.


