
 

  
PPOOWWIIAATT  ŻŻNNIIŃŃSSKKII  

  
GGAAKKKKOO  KKAARRAATTEE  ŁŁAABBIISSZZYYNN  

  
IIMMAAFF  PPOOLLSSKKAA  

  
zzaapprraasszzaajjąą  nnaa::  

  
  

OOggóóllnnooppoollsskkii  TTuurrnniieejj  
SSppoorrtt  KKeennjjuuttssuu,,  KKoobbuuddoo  ii  IIaaiiddoo  ((KKaattaa  KKeennjjuuttssuu))  

 
 
 

I. Konkurencje indywidualne Sport Kenjutsu 

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

II. Konkurencje indywidualne Kobudo 

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

III. Konkurencje indywidualne Iaido (Kata Kenjutsu) 

Kategorie: juniorzy, seniorzy 

 

 

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GAKKO Karate Łabiszyn, przy 

wsparciu IMAF Polska i Starostwa Powiatowego w Żninie. 

 

Data i miejsce: 26 wrzesień 2015r. (sobota), godz. 10.30; Hala Sportowa przy 

I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie, ul. 

Sienkiewicza 1. 

 

Zgłoszenia: Do 16 września 2015r. na oryginalnym formularzu zgłoszeniowym, 

na adres turniej@imaf.pl. 

 

Opłaty startowe: 30zł,- udział w jednej konkurencji, 20zł,- za drugą konkurencję, 

trzecia konkurencja nieodpłatnie. Pobranie opłat w dniu zawodów 

lub przelewem na konto: IMAF Polska, ul. N.M.P 14-16, 88-100 

Inowrocław, nr rachunku: 72 1090 1069 0000 0001 1544 2784 

(płatność przelewem do dnia 21 września br.) 

 

Nagrody: Pierwsze miejsce - okolicznościowy Bokken, medal i dyplom. 

Medale i dyplomy za miejsca 2-3. 

 

mailto:turniej@imaf.pl


System: Rozgrywki prowadzone wg regulaminu IMAF Polska (dostępny na 

stronie www.imaf.pl); rozgrywki prowadzą kwalifikowani 

sędziowie IMAF Polska. 

 

Program:  Weryfikacja list startowych / Pobranie opłat 10.00 

Otwarcie zawodów i pokazy   10.30 

Rozpoczęcie poszczególnych konkurencji  11.00 

Dekoracja zwycięzców (przewidywany czas) 13.00 

 

Dodatkowe postanowienia: 

o W zależności od ilości zgłoszeń organizator przewiduje dodatkowo podział na 

płeć (Kata Kenjutsu, Kata Kobudo) i wzrost (Sport Kenjutsu). 

 

o W zależności od zgłoszeń organizator przewiduje dodatkowo kategorię senior 

mistrzowską w Kata Kenjutsu. 

 

o Dana konkurencja może zostać rozegrana, jeżeli zgłoszonych zostanie minimum 

czterech zawodników. Przy mniejszej ilości zgłoszonych organizator może łączyć 

kategorie najbardziej do siebie zbliżone. 

 

o Organizator nie zapewnia sprzętu do którejkolwiek z konkurencji! 

 

o W konkurencji Sport Kenjutsu dzieci do wzrostu 140cm walczą przy użyciu 

krótkiego miecza, pozostali długim mieczem. Wszyscy zawodnicy w kategoriach 

wiekowych do kadeta włącznie zobowiązani są do noszenia kasku z osłoną 

twarzy. W kategoriach junior i senior kask jest opcjonalnym wyposażeniem 

zawodnika. 

 

o W konkurencji Kata Kobudo określić należy, czy zawodnik wykonuje formę 

tradycyjną (T; dowolna szkoła) czy własną (W; w całości własne opracowanie).  

 

o W konkurencji Kata Kenjutsu zawodnicy wykonują obowiązkowo formy nr 1, 6 i 

9 (Mae, Morote-tsuki, Soete-tsuki) wg standardu Zen Nippon Kendo Renmei. 

Ocenie podlega również reishiki (ceremonia przed i po wykonaniu form). 

 

o Zawodnicy przystępują do wszystkich konkurencji obowiązkowo w Gi. W 

konkurencjach Kata Kenjutsu i  Sport Kenjutsu mile widziana Hakama. 

 

o Dekoracja medalistów wyłącznie w Gi (preferowane) lub dresie klubowym. 

Zawodnicy w ubraniu „cywilnym” nie będą dekorowani na podium! 

 

 



Dodatkowe informacje: 

o W terminie do 16 września organizator umożliwia pomoc w organizacji noclegów 

i wyżywienia. Proponowane noclegi: Cena od 28 PLN (osoba) Dom Wycieczkowy 

PTTK Tel. (52) 3020113, Cena od 135 PLN Hotel Basztowy Tel. (52) 3020006 

 

o Kierownicy ekip/instruktorzy odpowiedzialni są za sprawy formalne 

zawodników – aktualne badania lekarskie, zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w zawodach (w dowolnej formie), ubezpieczenie od NNW. 

Podczas zawodów nie przewiduje się sprawdzania ww.  dokumentacji. W 

przypadku zaistniałych wątpliwości ww. dokumenty, wzrost oraz dokument 

tożsamości zawodnika mogą być sprawdzane wyrywkowo.  

 

 

Kontakt z organizatorami:  

 

Organizacja turnieju: 

Shihan Piotr Witkowski, tel. 608-728-982 lub e-mail: imaf@imaf.pl 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Shihan Eugeniusz Rzymyszkiewicz, tel. 600-457-035 lub e-mail: rzymyszkiewicz61@o2.pl 

 
 
 

ZZaapprraasszzaammyy  !!!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historyczny, pierwszy turniej Sport Kenjutsu IMAF Polska, Inowrocław, 2012 r. 
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