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V AKADEMICKI PUCHAR 

POLSKI KARATE WKF 

 

 

 

Organizator 

OŚ AZS Poznań 

Polski Związek Karate 

KU AZS Politechnika Poznańska 

KU AZS Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Szkoła Karate-Do „Fighter” 

 

Patronat 

UMiG Swarzędz 

 
 

 

TERMIN:  

11.12.2016r. (niedziela)  

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE o godz. 14.00 

 

MIEJSCE: 

Hala Sportowo - Widowiskowa Unii Swarzędz 

Ul. Św. Michała 1 

62 – 020 Swarzędz 

 

Program:  
8:00-12:00 weryfikacja dokumentów 

12:00-12:30 odprawa sędziowska 

12:30- 13:00 odprawa kierowników ekip 

13:00-14:00 eliminacje kata 

14:00- uroczyste otwarcie 

14:20-18:00 eliminacje kata i kumite i finały 
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REGULAMIN 

!!!UWAGA!!! 
Zgłoszenia zawodników tylko on-line od czwartku od 10:00 

pod adresem akademickipp.karatecup.pl 
 

CEL TURNIEJU: 

 

 wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach oraz najlepszego klubu 

uczelnianego, 

 popularyzacja karate WKF wśród młodzieży akademickiej 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

 

Zawody zostaną rozegrane wg przepisów WKF: dwa trzecie miejsca  

 kata – system chorągiewkowy z repasażami 

 kumite – czas walki trzy minuty dla mężczyzn, 2 minuty dla kobiet 

 

 

KONKURENCJE:  

 

KOBIETY 

1). Kumite indywidualne kobiet:  

 50 kg, 

 55 kg, 

 61 kg, 

 68 kg, 

 +68kg,  

 Open  

2). Kata indywidualne kobiet  

3). Kumite drużynowe kobiet  

4). Kata drużynowe kobiet 

 

MĘŻCZYŹNI  

1).Kumite indywidualne mężczyzn:  

 60 kg, 

 67 kg, 

 75 kg, 

 84 kg,  

 +84kg, 

 Open  

2). Kata indywidualne mężczyzn  

3). Kumite drużynowe mężczyzn  

4). Kata drużynowe mężczyzn  

 

 

Zawodnicy trenujący od września 2016r. 

1). Kata indywidualne kobiet 

2). Kata indywidualne mężczyzn 

 

 

PUNKTACJA 

 

Punkty w klasyfikacji indywidualnej i uczelnianej będą przydzielane wg zasady: I m. N + 1 pkt. II m. N – 

1 pkt. III m. N – 2 pkt. Itd. (gdzie N oznacza ilość sklasyfikowanych zawodników). Każda uczelnia może 

wystawić dowolną ilość studentów i drużyn. 
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NAGRODY: 

 

 Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca na podium (dwa trzecie miejsca). 

 Puchary (najlepszy zawodnik, zawodniczka, uczelnia)  

 Statuetki: za 1 miejsce w poszczególnych konkurencjach  

 Nagrody rzeczowe: dla najlepszych zawodników, zawodniczek, uczelni. 

 

UCZESTNICTWO W TURNIEJU 

 

 Zgłoszenie zawodników na stronie akademickipp.karatecup.pl (w wyjątkowych 
przypadkach np. niemożliwość zalogowania się lub wyboru konkurencji, itp. można 
wysłać mailem na adres: mariuszsiebert@gmail.com lub uzyskać informacji  
pod nr tel: 510038172) 

 posiadający stopień 6 kyu startujący w kata (wymagane ksero certyfikatu stopnia do weryfikacji)  

 posiadający stopień 5 kyu startujący w kumite (wymagane ksero certyfikatu stopnia do 

weryfikacji)  

 posiadający stopień nie dotyczy zawodników trenujących od września 2016r. 

 wymagana zgoda lekarza  

 ubezpieczenie NNW  

 ważna legitymacja AZS  

 dokument potwierdzający afiliację do określonej szkoły wyższej (indeks, legitymacja studencka, 

legitymacja pracownicza)  

 wszyscy zawodniczy zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na stopy i golenia, 

napięstników i pasów w kolorach czerwonym i niebieskim oraz ochraniaczy na zęby.  
 

Organizator nie zabezpiecza w/w sprzętu. Przypominamy, że wg regulaminu WKF kolor karategi może 

być wyłącznie biały. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkurencji w przypadku niewystarczającej liczby 

zawodników. Za zachowanie zawodnika lub wyrządzone szkody odpowiada opiekun grupy. Organizator 

nie odpowiada za rzeczy zaginione lub pozostawione w szatni. Ubezpieczenie oraz zgoda lekarza 

spoczywa na klubie macierzystym. 

 

ZGŁOSZENIA  

 

 należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2016 r. 

 istnieje możliwość rezerwacji noclegów, informacja telefoniczna do środy 7.12.2016r. 
 

OPŁATA WPISOWA: 

 

Udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

KONTAKT: 

Osoba odpowiedzialna za organizację Mistrzostw i przyjmowanie zgłoszeń: 

 

MARIUSZ SIEBERT TEL. 695-444-416 lub 608-331-944 

MAIL: mariuszsiebert@gmail.com 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

mailto:mariuszsiebert@gmail.com

