
ul. Kraszewskiego 85 O/1, 05

REGON 147428675   NIP

nr konta: 

 

 

 

V Turniej Karate

1. Organizator: KSW SOKUDO 

2. Współorganizatorzy: Miasto Otwock, PZK

3. Termin: 15 czerwca 2019 r. godz. 9:

4. Miejsce: Hala Sportowa ul. M. 

Zgłoszenia: do 13.06.2019 r. elektroniczną formą rejestracji poprzez aplikację na stronie 

www.zawody.fudokan.pl – otwarcie rejes

zamknięcie w dniu 14 czerwca

wydrukować kompletne zgłoszenie klubowe, ostemplować i podpisać przez władze klubu oraz 

dostarczyć tę formę papierową w dniu 

ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock.

5. Prosimy podać rok urodzenia i posiadany stopień każdego zawodnika. 

6. Opłata startowa: 40 zł konkurencj

drużynowa, należną kwotę startowego prosimy opłacić przelewem na konto 

SOKUDO: 28 1600 1462 1836 0667 2000 0001
do godz. 9:00. 

7. KONKURENCJE: 

 GRUPA E 14-15 lat, ur. 2005-2004

 Kodachi 
 Kata: Shotokan / Fudokan 

 Kumite wolne:  

 Podział na: dziewczęta / chłopcy

 Konkurencje wspólne dla grup 
 Kata Kobudo indywidualne

 GRUPA G 19-21 lat, ur. 2000 - 

 Kodachi 
 Kata: Shotokan / Fudokan 

 Kumite wolne:  

 Podział na: kobiety i mężczyźni

 GRUPA K 35+,ur. 1984 i starsi.

 Kodachi 
 Kata: Shotokan / Fudokan 

 Kumite wolne  
 Podział na: kobiety i mężczyźni

 Konkurencja wspólna dla grup 
 Konkurencja wspólna dla grup E,F,G,H,K: 

 

8. ZASADY DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

Kata indywidualne: W każdej rundzie tokui kata, w finale inne niż w półfinale.

Kumite wolne: przepisy PZK KKTiF, 

posiadanie ochraniaczy krocza, u dziewcząt dodatkowo klatki piersiowej.

 

Klub Sztuk Walk "SOKUDO" 

ul. Kraszewskiego 85 O/1, 05-402 Otwock 

REGON 147428675   NIP532 204 96 29 

tel. +48 667339147 
biuro@sokudo.pl       www.sokudo.pl 

nr konta: 28 1600 1462 1836 0667 2000 0001 

REGULAMIN 

Turniej Karate SOKUDO CUP 2019 

Współorganizatorzy: Miasto Otwock, PZK Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan

godz. 9:00 – rozpoczęcie zawodów 

M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock 

r. elektroniczną formą rejestracji poprzez aplikację na stronie 

otwarcie rejestracji „online” nastąpi w dniu 03 czerwca

czerwca (czwartek) o godz. 22:00. Po zakończonej rejestracji należy 

wydrukować kompletne zgłoszenie klubowe, ostemplować i podpisać przez władze klubu oraz 

dostarczyć tę formę papierową w dniu 14 lub 15 czerwca do biura zawodów Hala Sportowa, 

400 Otwock. 

podać rok urodzenia i posiadany stopień każdego zawodnika.  

konkurencja indywidualna, 80 zł konkurencja Enbu, 9

ależną kwotę startowego prosimy opłacić przelewem na konto 

1836 0667 2000 0001 lub gotówką w biurze zawodów

2004 

dziewczęta / chłopcy 

 GRUPA F 16-18 lat ur. 2003 

 Kodachi 
 Kata: Shotokan / Fudokan 

 Kumite wolne:  

 Podział na: dziewczęta / chłopcy

Konkurencje wspólne dla grup E,F:  

Kata Kobudo indywidualne, Kata Drużynowe Mix 

 1998 r. 

kobiety i mężczyźni 

 GRUPA H 22-34 lata, ur. 1997

 Kodachi 
 Kata: Shotokan / Fudokan 

 Kumite wolne:  

 Podział na: kobiety i mężczyźni

. 

kobiety i mężczyźni 

 
 

dla grup G,H,K: Kata Kobudo indywidulne 

Konkurencja wspólna dla grup E,F,G,H,K: Enbu 

Y DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA KONKURENCJI: 

każdej rundzie tokui kata, w finale inne niż w półfinale. 

 obowiązkowe są ochraniacze na zęby i napięstniki, u chłopców 

posiadanie ochraniaczy krocza, u dziewcząt dodatkowo klatki piersiowej. 
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Komisja Karate Tradycyjnego i Fudokan 

r. elektroniczną formą rejestracji poprzez aplikację na stronie 

03 czerwca 2019 r., 

Po zakończonej rejestracji należy 

wydrukować kompletne zgłoszenie klubowe, ostemplować i podpisać przez władze klubu oraz 

do biura zawodów Hala Sportowa,  

Enbu, 90 zł konkurencja 

ależną kwotę startowego prosimy opłacić przelewem na konto bankowe KSW 

biurze zawodów 15.06.2019 r.  

ur. 2003 - 2001 

 

dziewczęta / chłopcy 

ur. 1997- 1985 r. 

 

kobiety i mężczyźni 

obowiązkowe są ochraniacze na zęby i napięstniki, u chłopców 
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Kodachi: Walka krótkim mieczem (z pianki) do 

Kaski i miecze zapewnia organizator. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Nagrody : medale, dyplomy 

• Uwaga: Przypominamy o zgodzie opiekunów na udział w turnieju

i ubezpieczeniu NNW. 

• Przewodniczący składu sędziowskiego: Sensei Mariusz Gawlik. 

• Prosimy o zgłaszanie sędziów z poszczególnych klubów

mgawlik33@tlen.pl i biuro@sokudo.pl

• We wszystkich konkurencjach dw

• Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny.

• Złożenie protestu dotyczącego decy

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione

• Za ewentualne szkody poczynione przez 

• Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym 

regulaminu zawodów. 

• Wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów wyłącznie za zgodą organizatora

• Rejestracja zawodników jest równoznaczna z zapoznaniem

10. PROGRAM ZAWODÓW  

14 czerwca  2019 r. – Hala – Sportowa ul. M. Konopnickiej 3, 05

19.00 – 21.00 – przyjazd kierowników ekip, weryfikacja 

15 czerwca 2019 r.– Hala – Sportowa ul. M. Konopnickiej 3, 05

8:00 – 8:30 przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów

8:45 – odprawa kierowników ekip i sędziów

9:00 – rozpoczęcie rozgrywania konkurencji zawodów

11:00 – oficjalne otwarcie zawodów 

11:15 – rozegranie dalszych eliminacji i finałów 

18:00 – przewidywane zakończenie zawodów

Zapraszamy na stronę

     

S E R D E C Z N I E

Klub Sztuk Walk "SOKUDO" 

ul. Kraszewskiego 85 O/1, 05-402 Otwock 

REGON 147428675   NIP532 204 96 29 

tel. +48 667339147 
biuro@sokudo.pl       www.sokudo.pl 

nr konta: 28 1600 1462 1836 0667 2000 0001 

Walka krótkim mieczem (z pianki) do trzech trafień w dowolną część ciała przeciwnika. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Przypominamy o zgodzie opiekunów na udział w turnieju, badaniach lekarskich 

Przewodniczący składu sędziowskiego: Sensei Mariusz Gawlik.  

Prosimy o zgłaszanie sędziów z poszczególnych klubów do dnia 10.06

biuro@sokudo.pl 

We wszystkich konkurencjach dwa trzecie miejsca. 

Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny. 

Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 

Za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub

w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty 

Wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów wyłącznie za zgodą organizatora

zawodników jest równoznaczna z zapoznaniem i akceptacją przedmiotowego 

Sportowa ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock 

ów ekip, weryfikacja dokumentów, pobieranie 

Sportowa ul. M. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock 

0 przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów 

sędziów 

rozpoczęcie rozgrywania konkurencji zawodów 

 

eliminacji i finałów poszczególnych konkurencji 

przewidywane zakończenie zawodów. 

Zapraszamy na stronę internetową 

www.sokudo.pl 

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y ! 
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trafień w dowolną część ciała przeciwnika.  

badaniach lekarskich  

.06.2019r. na adres e-mail 

wadium w wysokości 300 zł. 

uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub. 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty 

Wystawianie towaru i stoisk podczas zawodów wyłącznie za zgodą organizatora. 

przedmiotowego regulaminu. 

, pobieranie opłat, ważenie 


