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1. KONKURENCJE I ZGŁOSZENIA 
Konkurencje indywidualne Sport Kenjutsu 

Kategoria: dzieci (minimum 6 lat ), młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy 

Konkurencje indywidualne Kobudo 

Kategoria:  kadeci, juniorzy, seniorzy 

Konkurencje indywidualne Iaido 

Kategoria:  juniorzy, seniorzy 

 

Przy dużej ilości zgłoszeń organizator może rozdzielić konkurencje wg płci startujących a w Sport 

Kenjutsu dodatkowo zastosować podziały wg wzrostu. Dana konkurencja może zostać  rozegrana 

jeżeli zgłoszonych zostanie minimum czterech zawodników. 

 

Zgłoszenia zawodników należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 

listopada 2014 r. na adres imaf@imaf.pl. Zgłaszając zawodników należy podać: imię i 

nazwisko, datę urodzenia, wzrost (tylko Sport Kenjutsu), ponadto nazwę Klubu / Sekcji, osobę 

odpowiedzialną za zawodników w dniu zawodów i dane do kontaktu zgłaszającego (tel., mail). 

 

2. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW 
29 listopad 2014 r. (sobota), godz. 10.30, Powiatowa Hala Sportowa „Kujawianka”, ul. M. 

Konopnickiej, Inowrocław. 

 

3. ORGANIZATOR 
Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF POLSKA 

Sekcja Sztuk Walki przy KSM „RONDO” Inowrocław 

Przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 

 

4. OPŁATY STARTOWE 
30zł,- udział w jednej konkurencji, 20zł,- udział w drugiej konkurencji, trzecia konkurencja bez 

opłaty startowej. 

 

Opłaty startowe pobierane będą w dniu zawodów. Istnieje możliwość wcześniejszej wpłaty na 

konto: IMAF Polska, ul. N.M.P 14-16, 88-100 Inowrocław, nr rachunku: 

72 1090 1069 0000 0001 1544 2784, do dnia 25 listopada br. 



5. NAGRODY 
1 miejsce - Bokken, medal i certyfikat; miejsca 2-3 medale i certyfikaty.  

 

6. DODATKOWE POSTANOWIENIA - SPORTOWE 
o W konkurencji Sport Kenjutsu dzieci do wzrostu 140 cm walczą przy pomocy krótkiego miecza 

(kodachi), pozostali długim mieczem (choken). Dzieci i młodzież do 16 roku życia 

obowiązkowo startują w kasku ochronnym z zabezpieczeniem oczu. 

 

o W konkurencji Iaido zawodnicy wykonują obowiązkowo formy Seitei Iai ZNKR nr 3 (uke 

nagashi), 4 (tsuka ate) i 5 (kesa giri). 

 

o Organizator nie zapewnia sprzętu do żadnej z konkurencji! 

 

7. DODATKOWE POSTANOWIENIA - ORGANIZACYJNE 
o Kierownicy ekip/instruktorzy odpowiedzialni są za sprawy formalne zawodników – za 

aktualne badania lekarskie, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach 

(w dowolnej formie), ubezpieczenie od NNW. Podczas zawodów nie przewiduje się 

sprawdzania w/w  dokumentacji. W przypadku zaistniałych wątpliwości podczas zawodów 

w/w dokumenty, wzrost oraz dokument tożsamości zawodnika mogą być sprawdzone 

wyrywkowo. 

  

o Zawodnicy startują w Gi, mile widziana hakama. Dekoracja medalistów wyłącznie 

zgłaszających się w stroju sportowym Gi lub dresie klubowym. Zawodnicy przystępujący do 

dekoracji w „zwykłym” ubraniu nie będą dekorowani! 

 

o Do dnia 20 listopada 2014 r. (termin zgłoszeń) na prośbę Klubu zgłaszającego zawodników 

organizator udzieli pomocy w organizacji zakwaterowania i wyżywienia. 

 

8. PROGRAM TURNIEJU 
Weryfikacja list startowych/Pobranie opłat 10.00 

Otwarcie zawodów i pokazy   10.30 

Rozpoczęcie poszczególnych konkurencji  11.00 

Dekoracja zwycięzców    13.00 

 

9. KONTAKT Z ORGANIZATOREM  
Shihan Piotr Witkowski Tel. 608728982 lub e-mail:  imaf@imaf.pl 
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