
 
 

 
 

Mistrzostwa Polski IMAF 
w Sztukach Walki 

 

Paniówki, 04 - 05 czerwiec 2022 
 
 

 
 

                  
                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Organizator: Droga Do Mieszanych Sztuk Walki – LKS TEMPO Paniówki 

oraz 

Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki – IMAF POLSKA 
 
  



 

1. Konkurencje: 

 

Karate: kata, shiai sanbon shobu, shiai ippon shobu 

Ju Jitsu: kata, grappling, fighting ju-jitsu, mixed ju-jitsu kumite 

Kobudo: nihon kobudo kata, freestyle 

Kickboxing: semi-kontakt 

Kenjutsu: kata ZNKR, sport kenjutsu 

 

2. Cel Mistrzostw: 

 

Celem MP IMAF 2022 jest współzawodnictwo sportowe na arenie krajowej i wyłonienie 

najlepszych zawodników zrzeszonych w IMAF Polska. Ponadto, popularyzacja 

zdrowego stylu życia, sportów i sztuk walki. Promocja Gminy Gierałtowice. Zwycięzcy 

poszczególnych konkurencji, będący członkami IMAF Polska zostaną powołani do 

Kadry Polski IMAF i w przyszłości reprezentować będą Polskę na arenach 

międzynarodowych. 

 

3. Termin i miejsce: 

 

04 - 05 czerwiec 2022, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Zwycięstwa 44,  44-177 

Paniówki 

 

4. Sędzia Główny: 

 

Shihan Mariusz Kaczmarek 

 

5. Opłaty startowe 

 

a) Dla zawodników posiadających aktualną licencję IMAF Polska: 
50zł - za konkurencje indywidualną 
60zł - za drużynę kata ju jitsu 
70zł - za drużynę kata karate i kobudo 

 
b) dla zawodników nie posiadających licencji IMAF Polska: 

70zł - za konkurencje indywidualną 
80zł - za drużynę kata ju jitsu 
90zł - za drużynę kata karate i kobudo 

 

Wpłat należy dokonywać do dnia 18.05.2022 na nr konta  

 

29249000050000400019708755 

IBAN: PL29249000050000400019708755 

Kod SWIFT banku: ALBPPLPW 

 



Do dnia 18.05.2022r. należy przesłać listy zawodników oraz oświadczenia trenerów dotyczące 

zapoznania się uczestników z regulaminem IMAF, ubezpieczenia na zawody, zgody rodziców 

zawodników na start oraz oświadczenia trenerów, że zawodnicy posiadają aktualne badania     

i zaświadczenia lekarskie o dopuszczeniu do amatorskiego uprawiania sportu. 

 

6. Przepisy rozgrywek oraz postanowienia organizacyjne: 

 

        POSTANOWIENIA OGÓLNE 

o Obowiązują regulaminy i przepisy IMAF Polska. 

o System rozgrywek: pucharowy. Jeżeli Sędzia główny konkurencji i Sędzia główny 

zawodów zadecydują inaczej dopuszcza się inny system rozegrania konkurencji,      

w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

o Sędziują Sędziowie posiadający kwalifikacje sędziowskie IMAF Polska. 

o O przypisaniu do kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia, liczona na 

dzień rozpoczęcia Mistrzostw, tj. 04.06.2022. 

o Konkurencje, do których zgłosi się mniej niż 3 zawodników (lub mniej niż 3 drużyny) 

nie zostaną rozegrane. Istnieje możliwość przeniesienia zawodnika do wyższej 

kategorii wagowej lub wzrostowej, na co zawodnik i trener muszą wyrazić zgodę. 

Jeżeli konkurencja nie zostanie rozegrana i zawodnik nie będzie przeniesiony do 

innej kategorii opłata startowa podlega zwrotowi.    W przypadku 3 uczestników 

zgłoszonych do konkurencji walk zawody rozgrywamy w systemie każdy z każdym.  

o Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru wagi i wzrostu zawodnika.  

o W kategoriach wagowych Ju Jitsu dokonany zostanie podział na podstawie 

zgłoszeń, z zachowaniem maksymalnej rozpiętości wagowej młodzików (10-12 lat) 

do 6kg, kadetów (13-15 lat) do 7kg, juniorów (16-18 lat) do 8kg, seniorów (19 lat        

i powyżej) do 8kg. 

o W konkurencjach młodzików Grappling możliwe jest łączenie kategorii mężczyzn       

i kobiet. Obowiązują przepisy weryfikowane z dn. 21.02.2020 

http://imaf.pl/files/regulamin_grappling_imafpl.pdf  

o Zawodnicy mają obowiązek posiadać właściwy strój oraz wyposażenie 

indywidualne do każdej konkurencji, w której startują (zgodnie z przepisami IMAF 

Polska). Organizator nie zapewnia wyposażenia indywidualnego (ochraniacze, broń 

kobudo / kenjutsu). Zawodnicy do lat 16 startujący w konkurencji Sport Kenjutsu 

mają obowiązek posiadać kask ochronny. 

 

 

KENJUTSU I KOBUDO - POSTANOWIENIA DODATKOWE 

o Do konkurencji Kenjutsu mogą przystąpić zawodnicy, którzy posiadają minimum 6. 

kyu w tej sztuce. 

o Zawodnicy startujący w konkurencji Kata Kenjutsu: Kadeci wykonują dwie                    

z sześciu pierwszych form ZNKR Seitei-Iai, wybranych przez sędziego 

prowadzącego z zastrzeżeniem, że jedna z nich będzie formą wykonaną z pozycji 

suwari – waza. Juniorzy wykonują trzy z ośmiu pierwszych form wybranych przez 

sędziego prowadzącego z zastrzeżeniem, że jedna z nich będzie formą wykonaną 

http://imaf.pl/files/regulamin_grappling_imafpl.pdf


z pozycji suwari – waza. Seniorzy wykonują trzy z dziesięciu pierwszych form 

wybranych przez sędziego prowadzącego z zastrzeżeniem, że jedna z nich będzie 

formą wykonaną z pozycji suwari – waza. Do prezentacji form przy wykorzystaniu 

metalowego miecza dopuszcza się tylko miecz typu iaito. 

o W konkurencjach Kobudo nie dopuszcza się, aby forma była prezentowana bronią 

ostrą. 

 

ORGANIZACJA STREFY ZAWODÓW: 

o Przy planszach mogą przebywać wyłącznie zawodnicy rozgrywanej aktualnie 

konkurencji oraz ich trenerzy i sędziowie. 

o Do strefy rozgrywek wpuszczani będą wyłącznie zawodnicy oraz osoby                          

z identyfikatorami (organizatorzy, sędziowie, goście specjalni, media). 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

o Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. Za bezpieczeństwo nieletnich                    

w trakcie MP IMAF 2022 odpowiada trener lub opiekun drużyny. 

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe w trakcie 

dojazdu oraz powrotu z MP IMAF 2022. 

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów. 

o Trener, kierownik potwierdza własnoręcznym podpisem posiadanie w/w badań oraz 

NNW swojej drużyny. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

o Rejestracja jest traktowana jak przyjęcie warunków regulaminu MP IMAF 2022. 

o Kwestie sporne dotyczące rozgrywek w trakcie MP IMAF 2022 mogą być zgłaszane 

wyłącznie do Sędziego Głównego. 

o Impreza jest otwarta również dla zaproszonych klubów niebędących 

członkami IMAF Polska. 

 

 

7. Konkurencje: 

 

Szczegółowy wykaz w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

8. Zgłoszenia: 

 

Zgłoszenia przesyłają trenerzy najpóźniej do 18.05.2022 wyłącznie pocztą 

elektroniczną na oryginalnej karcie zgłoszeniowej IMAFPL na adres 

mp2022@imaf.pl . Zgłoszenia niekompletne lub uzupełnione niezgodnie z wytycznymi 

będą zwracane nadawcy. Po 18.05.2022 lista startowa zostanie zamknięta. 

 

mailto:mp2022@imaf.pl


Zgłoszenie zawodnika/drużyny obliguje do wniesienia opłaty startowej. Po upływie 

terminu zgłoszeń nie ma możliwości dopisywania zawodników lub ich zmiany. 

Organizator dopuszcza możliwość wykreślenia zawodnika, który pomimo zgłoszenia nie 

przybył na zawody – opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenia, w terminie do 25.05.2022 Kluby otrzymają 

informację o konkurencjach, które się nie odbędą. Organizator uwzględniając zdarzenia 

losowe zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w informacji w dniu rozpoczęcia 

zawodów. 

 

9. Program imprezy: 

 

 Dzień I - 04.06.2022 (sobota) Ju Jitsu, Kenjutsu, Kobudo 

08.00 - Weryfikacje i waga kontrolna  

08.30 - 09.00 Odprawa sędziów i kierowników ekip 

09.00 - 09.30 Uroczyste Otwarcie Mistrzostw Polski IMAF 2022 

- wprowadzenie reprezentacji klubowych 

- oficjalne powitanie 

- wręczenie okazjonalnych podziękowań partnerom imprezy 

- pokazy 

09.30 - Pierwsza część rozgrywek, a w czasie kończenia poszczególnych 

konkurencji sukcesywna dekoracja medalowa 

13.00 - Przerwa obiadowa (rotacyjnie) 

14.00 - Druga część rozgrywek, a w czasie kończenia poszczególnych 

konkurencji sukcesywna dekoracja medalowa 

17.30 - Planowane zakończenie pierwszego dnia Mistrzostw 

 

 

 Dzień II - 05.06.2022 (niedziela) Karate, Kickboxing 

         08.00 -  Weryfikacja list startowych, odprawa sędziów i kierowników ekip 

         08.30 - Trzecia część rozgrywek, dokończenie nie rozegranych konkurencji, 

                                sukcesywne dekoracje finalistów 

                   13.30 -  Planowane zakończenie Mistrzostw Polski IMAF 2022  

  

 

 

 

10. Baza noclegowa i posiłki: 

 

Biały Domek - https://www.hotel-bialydom.pl/paniowki 

Hotel Sjesta Barwy Śląska - https://sjestahotel.pl/ 

Hotel Agro - https://hotel.odr.net.pl/ 

 

https://www.hotel-bialydom.pl/paniowki
https://sjestahotel.pl/


 

Nocowanie.pl 

https://www.nocowanie.pl/?geo=17522&id_lokalizacji=&command=search_location&r=

0&q=Pani%C3%B3wki&data%5Bod%5D=2022-06-04&data%5Bdo%5D=2022-06-

05&miejsca_dorosli=2&miejsca_dzieci=0&miejsca=2 

 

e-turysta.pl 

https://e-turysta.pl/noclegi-paniowki/ 

 

Posiłki: W dniu zawodów zorganizowany będzie catering obiadowy, koszt drugiego 

dania (schabowy, ziemniaki, surówka) - 32 zł. Posiłki należy zamówić na kartach 

zgłoszeniowych do 18.05.2022r. 

 

11. Kontakt z gospodarzem zawodów: 

 

Shihan Krzysztof Mróz tel. 691190017, e-mail: krzysztof.mroz@interia.eu 

Koordynator zawodów: Piotr Witkowski 608728982, e-mail mp2022@imaf.pl  

 

https://www.nocowanie.pl/?geo=17522&id_lokalizacji=&command=search_location&r=0&q=Pani%C3%B3wki&data%5Bod%5D=2022-06-04&data%5Bdo%5D=2022-06-05&miejsca_dorosli=2&miejsca_dzieci=0&miejsca=2
https://www.nocowanie.pl/?geo=17522&id_lokalizacji=&command=search_location&r=0&q=Pani%C3%B3wki&data%5Bod%5D=2022-06-04&data%5Bdo%5D=2022-06-05&miejsca_dorosli=2&miejsca_dzieci=0&miejsca=2
https://www.nocowanie.pl/?geo=17522&id_lokalizacji=&command=search_location&r=0&q=Pani%C3%B3wki&data%5Bod%5D=2022-06-04&data%5Bdo%5D=2022-06-05&miejsca_dorosli=2&miejsca_dzieci=0&miejsca=2
https://e-turysta.pl/noclegi-paniowki/
mailto:mp2022@imaf.pl

