
 

 
 
 
 

 
Otwarte Mistrzostwa Polski IMAF 

w Sztukach Walki 
 

Konkurencje: 
 

Kata, Kata z bronią, Kata synchroniczne, Kata Ju Jitsu Parami 

walki karate - Ippon Kumite i Sanbon Kumite, Semi Kontakt Kickboxing, Fighting Ju Jitsu 

  

 
 

Organizator:    Inowrocławski Klub Sportowy Karate na zlecenie IMAF Polska 

 

Wspierający:   Polska Akademia Ju Jitsu 

 

Sędzia główny zawodów: Mariusz Kaczmarek 

 

Koordynator zawodów : Piotr Witkowski  

 

Koordynator ds. Ju Jitsu :  Eugeniusz Sikora 
 

 

Data:    05.06.2011 (niedziela) 

 

Miejsce:   Hala Widowiskowo - Sportowa, Al. Niepodległości 4, Inowrocław 

 

 

Ważenie, pobieranie opłat: 05.06.2011, 8.30 – 9.30 

     

    Istnieje możliwość dokonania opłaty przelewem na konto: 

IKS Karate: Bank Zachodni WBK S.A. O/ Inowrocław  
34 1090 1069 0000 0000 0701 4152 

 

Plan zawodów:   05.06.2011 

10.00 - Otwarcie zawodów 

10.30 - Rozpoczęcie konkurencji według kolejności ustalonej przez 

Sędziego Głównego Zawodów. 

18.00 – Zakończenie zawodów 

 



Konkurencje: 

 

Kata (podział na kategorie żeńskie i męskie): 

6-9 lat wszystkie stopnie ( w tej kategorii dziewczynki i chłopcy razem), 

10-12 lat wszystkie stopnie,  

13-15 lat wszystkie stopnie,  

16-18 lat żółty-pomarańczowy, zielony-niebieski, brązowy 

19+  żółty-pomarańczowy, zielony-niebieski, brązowy-czarny 

 

Kata z bronią - podział na kategorie wiekowe jak do kata, bez podziału na płeć i stopnie 

zaawansowania. 
 

Kata synchroniczne (3 osoby):  do 14 lat i powyżej 14 lat, mogą startować drużyny mieszane. 

Kata synchroniczne z bronią (3 osoby): do 14 lat i powyżej 14 lat, mogą startować drużyny mieszane. 

 

Kata Ju Jitsu Parami (dopuszcza się pary mieszane, bez podziału na stopnie zaawansowania): 

Kategorie wiekowe: 6-9lat i 10 - 12 lat ( bez ataków z bronią, rzut może być zastąpiony obaleniem ), 

13 – 15, 16 – 18, 19+  

 

Ippon kumite i Sanbon kumite (podział na kategorie żeńskie i męskie): 

10 – 12 lat wszystkie stopnie 

13 – 15 lat wszystkie stopnie  

16 – 18 lat żółty-pomarańczowy, zielony- niebieski, brązowy 

19 +  żółty- pomarańczowy, zielony-niebieski, brązowy- czarny 

 

Semi Kontakt 

chłopcy i dziewczęta (osobno) 13-15 lat: -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg 

kobiety ( 16 lat +): -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg 

mężczyźni (16 lat +): -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, -85kg, -90kg, +90kg 

 

 

Fighting Ju Jitsu: 

10-12 lat    chłopcy i dziewczęta razem: -30 kg -35kg  - 40kg – 45kg, - 50kg, +50kg,-  /bez uderzeń, 

kopnięć i duszeń / 

13-15 lat   dziewczęta:  - 40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

13-15 lat:  chłopcy: -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg 

16-18 lat dziewczęta:  -49kg, -55kg, -62kg, -70kg, +70kg 

16-18 lat chłopcy: -56kg, - 62kg, -69kg, -77kg, -85g, -94kg, +94kg 

19+ kobiety: -55kg, -62kg, -70kg, +70kg; 

19+ mężczyźni -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg 

 

W podziałach wiekowych obowiązuje dzienna data urodzenia ! 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia konkurencji we wszystkich kategoriach, w 

których wystąpi mniej niż trzech zgłoszonych zawodników. Łączone mogą być kategorie 

najbardziej zbliżone do siebie.  
 

 

Zgłoszenia: Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do 20.05.2011 wyłącznie pocztą 

elektroniczną na oryginalnej karcie zgłoszeniowej na adres: imaf@imaf.pl . 

 

Po tym terminie lista startowa zostanie zamknięta. W dniu zawodów nie będzie 
możliwości korekty zgłoszeo, za wyjątkiem wykreślenia zawodnika, który mimo 
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wcześniejszego zgłoszenia nie przybył na zawody i wstawienia innego zawodnika 
na miejsce wykreślonego w danej konkurencji. 

 

 
Opłaty startowe: 25 PLN za konkurencję indywidualną dla członków IMAF Polska 

35 PLN za konkurencję indywidualną dla osób nie zrzeszonych w IMAF Polska 
 
40 PLN za drużynę Ju Jitsu klubu zrzeszonego w IMAF Polska 
50 PLN za drużynę Ju Jitsu klubu nie zrzeszonego w IMAF Polska 
 
40 PLN za drużynę kata synchroniczne dla członków IMAF Polska 
50 PLN za drużynę kata synchroniczne dla osób nie zrzeszonych w IMAF Polska 

    
 

Zasady:  Obowiązują przepisy i zasady regulaminów poszczególnych konkurencji IMAF o. 

Polska. Przepisy zawodów w systemie IMAF dostępne na stronie internetowej 

www.imaf.pl  

 

Uczestnicy:  Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialnośd i powinien byd 
ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszyscy uczestnicy 
zobowiązani są do posiadania aktualnych badao lekarskich i na żądanie 
organizatora zawodów muszą ten fakt udokumentowad. Organizator zapewnia 
pierwszą pomoc lekarską. 

 

Ubiór i wyposażenie zawodników 

  

Ubiór zawodników w poszczególnych konkurencjach może być uzależniony od reprezentowanego 

stylu. Zawodnik może wystąpić w koszulce klubowej  ( z nadrukiem  symboli klubu lub Federacji ). 

Zawodnicy, którzy przystępują do dekoracji muszą być ubrani w strój lub dres reprezentacyjny. 

 

W konkurencji ippon i sanbon kumite obowiązkowe: ochraniacze na zęby, ochraniacze na pięści 

typu karate koloru czerwonego i niebieskiego. 

W konkurencji semi kontakt obowiązkowe: rękawice (10 OZ), ochraniacz na zęby, suspensoria,  

ochraniacze na stopy i golenie, ochraniacze na piersi (kobiety), kaski w najniższej kategorii wiekowej. 

W konkurencji Fighting Ju Jitsu obowiązkowe – ochraniacze na ręce z miękkiego materiału 1-2 cm  

grubości, ochraniacze na stopy i golenie, kategoria 10-12 lat bez ochraniaczy.  

 

 

System walk: Pucharowy  

 

Sędziowie: Posiadający kwalifikacje sędziowskie IMAF Polska   

 

Nagrody: Miejsca  I – III medale i dyplomy, dla najlepszego zawodnika i zawodniczki 

okolicznościowe puchary. 

 

 

Postanowienia dodatkowe : 

1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz 

ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez 

niego na terenie obiektu. 

http://www.imaf.pl/


2. Zobowiązuje się trenerów/opiekunów do nadzoru nad zachowaniem dzieci podczas trwania 

zawodów. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 

4. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają regulaminy IMAF 

Polska oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów. 

6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane do sędziego 

głównego oraz koordynatora zawodów w trakcie trwania zawodów. 

7. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy bezpośrednio startujący w 

konkurencji.  Pozostali zawodnicy przygotowujący się do startu mogą rozgrzewać się w 

wyznaczonej strefie. Kibice zajmują miejsce na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na 

salę główną. 

 

 
Rezerwacja noclegu:  Organizator gwarantuje rezerwację miejsc noclegowych, pod warunkiem 

wcześniejszego zgłoszenia rezerwacji - najpóźniej do 15 maja 2011 roku i 

podaniu żądanego standardu noclegu. 

 

Kontakt z koordynatorem zawodów: imaf@imaf.pl  lub  +48 608728982  

 

 

 

 

Imprezą towarzyszącą Mistrzostwom jest Międzynarodowy Staż z Mistrzami 

Federacji IMAF - informacja na stronie internetowej IMAF Polska. 
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