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REGULAMIN ZAWODÓW 
 

MISTRZOSTWA ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W SZTUKACH WALKI 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

KARATE · JU-JITSU · KOBUDO · KICKBOXING 

 
Pod patronatem Wójta  gminy Obrowo  

 

 

 

 

 
Konkurencje : 
 Turniej Karate  (Kumite i Kata) 
 Turniej Ju Jitsu (Fighting i Kata Parami) 
 Turniej Kobudo 
 Turniej Kickboxing Semi Kontakt 

 
 

Organizator:  Toruński Klub Karate-Do „RONIN” 
 
Współorganizator: Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki - IMAF Polska 

Polska Akademia Ju Jitsu 
Zespół Szkół w Brzozówce 

 

Cel zawodów: Popularyzacja dalekowschodnich sztuk walki wśród dzieci i młodzieży                      
oraz wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek. 

 
Termin:  27 października 2012 (sobota) 
 
Miejsce:  Zespół Szkół w Brzozówce k. Torunia 
                 87-123 Dobrzejewice, ul. Szkolna 38 
 
Zgłoszenia:  do dnia 22.10.2012 na adres zgloszenia@imaf.pl 
 
Informacje:                  Adam Bandurski, tel. 502 762 598  
 

mailto:zgloszenia@imaf.pl
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Warunki startu:  
 uiszczenie opłaty startowej: 

KLUBY NIE ZRZESZONE W IMAF POLSKA: 

35,00 zł od konkurencji indywidualnej 

50,00 zł od konkurencji Ju Jitsu Kata Parami 

60,00 zł od konkurencji Kata drużynowe 

KLUBY CZŁONKOWSKIE IMAF POLSKA: 

30,00 zł od konkurencji indywidualnej 

40,00 zł od konkurencji Ju Jitsu Kata Parami 

45,00 zł od konkurencji Kata drużynowe 

 potwierdzenie posiadanego stopnia: Budo-Pass lub dyplom (IMAF Polska, PZK, PAJJ) 

 dokument tożsamości  

 aktualne badania lekarskie 

 ubezpieczenie NNW 

 

Konkurencje: 
 
 

TURNIEJ KARATE 
(wg przepisów IMAF Polska) 

 
 

Konkurencje indywidualne: 
 
Kata chłopców: 
1. 7 lat i młodsi - zamiast konkurencji kata bieg sprawnościowy* 
2. 8 lat  
3. 9-10 lat 
4. 11-12 lat 
5. 13-14 lat 
6. 15-16 lat 
7. 17-18 lat 

 
Kumite chłopców (sędziowane wg shobu ippon): 
8. 7 lat i młodsi - prezentacja technik na fantomie** 
9. 8 lat - prezentacja technik na fantomie** 
10. 9-10 lat 
11. 11-12 lat 
12. 13-14 lat 
13. 15-16 lat 
14. 17-18 lat 
 
Kata dziewcząt: 
15. 7 lat i młodsze - zamiast kata bieg sprawnościowy* 
16. 8 lat 
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17. 9-10 lat 
18. 11-12 lat 
19. 13-14 lat 
20. 15-16 lat 
21. 17-18 lat 
 
 
Kumite dziewcząt (sędziowane wg shobu ippon): 
22. 8 lat i młodsze - prezentacja technik na fantomie** 
23. 9-10 lat 
24. 11-12 lat 
25. 13-14 lat 
26. 15-16 lat 
27. 17-18 lat 
 

Konkurencje drużynowe – kata drużynowe 
(dopuszczalne drużyny mieszane) 

 
28. 8 lat i młodsi 
29. 9-10 lat  
30. 11-13 lat 
31. 14-15 lat 
32.  16-18 lat 
 

TURNIEJ JU JITSU 
(wg przepisów IMAF Polska) 

 
Ju Jitsu Kata Parami 
1. do 12 lat 
2. 13-15 lat 
3. 16-18 lat 
 
Fighting Ju Jitsu 
1. 10-12 lat (grappling)*** 
2. 13-15 lat 
3. 16-18 lat 
(podział na kategorie wagowe uzależniony od ilości zgłoszeń) 
 
 

TURNIEJ SEMI KONTAKT KICKBOXING 
(wg przepisów IMAF Polska) 

 
1. 13-15 lat 
2. 16-18 lat 
(konkurencje bez podziału na wagi i stopień zaawansowania) 
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TURNIEJ KOBUDO 
(wg przepisów IMAF Polska) 

 
 
1. Kata z bronią do 12 lat 
2. Kata z bronią 13-15 lat 
3. Kata z bronią 16-18 lat 
 

 

Sprawy organizacyjne: 
 przepisy dot. poszczególnych konkurencji dostępne są na stronie IMAF Polska 

(www.imaf.pl); 

 o przypisaniu zawodnika do danej kategorii wiekowej decyduje pełna data urodzin; 

 w konkurencjach karate kumite obowiązują napięstniki i ochraniacze na stopy wg 

wzoru WKF oraz pasy czerwone i niebieskie; 

 
 
Objaśnienia do konkurencji: 

 *tor przeszkód dla dzieci: przewrót w przód, slalom między tyczkami, przełożenie 

szarfy przez ciało i bieg na czworaka tyłem, brzuchem do parkietu. Liczy się czas 

pokonania toru, za potrącenie tyczki doliczamy 0,01 sekundy. 

 

 **prezentacja technik na fantomie: czas trwania konkurencji 20 sekund. Oceniana 

jest praca nóg, pozycja walki, różnorodność technik, dystans i postawa sportowa. 

 
 ***grappling: chłopcy i dziewczęta razem. Walka z pozycji stojącej. Dopuszczalne 

techniki: rzuty, podcięcia, obalenia, trzymania w parterze. Efektywny czas walki 2 

minuty. 

 

Punktacja: 

Część 1 (uderzenia, kopnięcia) zgodnie z ustaleniami zostaje pominięta.  

Część 2 (rzuty, podcięcia, obalenia): 

+ Niedoskonały rzut lub sprowadzenie do parteru: ippon 1 pkt. 

+ Doskonały rzut: nihon 2 pkt.  
Część 3: 

+ Poddanie zawodnika przez Sędziego Prowadzącego (komenda ‘Matte’; w 
przypadku, jeśli zawodnik nie może odklepać): koniec walki  

+ Trzymania z odklepaniem (poddaniem się): koniec walki  

+ W pełni kontrolowane trzymanie trwające 10 s (liczone od komendy sędziego 
‘osae-komi’): ippon 1 pkt.  

+ W pełni kontrolowane trzymanie trwające 15 s (liczone od komendy sędziego 
‘osae-komi’): nihon 2 pkt. 

 

http://www.imaf.pl/
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Plan zawodów: 
22.10.2012, godz. 22.00 - zamknięcie list startowych 
 
27.10.2012, godz.: 08.00 – przyjazd ekip 

08.30 – weryfikacja  dokumentów 
09.00 – odprawa sędziów 
09.30 – odprawa kierowników ekip 
10.00 – rozpoczęcie zawodów 
13.00 – przerwa obiadowa 
13.30 – wznowienie zawodów 
16.00 – przewidywany koniec zawodów 

 
 
Uwaga !!! 
26 października o godzinie 18.00 w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 41c 
odbędzie się kurs na licencję sędziego karate IMAF Polska. Kurs jest darmowy. Zgłoszenia 
kandydatów na sędziów do dnia 22.10.2012 na adres : zgloszenia@imaf.pl, w tytule maila 
wpisując ‘Szkolenie sędziowskie - kandydaci’. 
 
 
Noclegi: 
Organizator nie zapewnia noclegów. Prosimy o dokonywanie rezerwacji we własnym 
zakresie. Tanie noclegi dostępne m. in. www.fort.torun.pl 
 
 
 
 
 
 

http://www.fort.torun.pl/

