
Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w Karate Kyokushin  
XV Mistrzostwa BKKK 

18 kwietnia  2009 r. AWF Warszawa 
 

1. Organizator: 
Bielański Klub Kyokushin Karate 

2. Termin i miejsce: 
18 kwietnia 2009 Bielański Klub Kyokushin Karate na terenie AWF, ul. Marymoncka 34 

3. Konkurencje: 
- Kumite lekki kontakt – dla zawodników do 17 roku życia 
- Kumite full kontakt – dla zawodników powyżej 18 roku życia 
- Kata 
- Walki reżyserowane 

4. Zapisy: 
Zgłoszenia przesyłamy W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 16 kwietnia 2009 
na adres e-mail: klub@karatebielanski.com.pl lub składamy w recepcji klubu. 

5. Zasady rozgrywania konkurencji – zgodnie z regulaminem PZK walki karate kyokushin  
w formule lekkiego kontaktu i full kontaktu. 
a) Kumite lekki kontakt: 

Kategorie: (o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia) 
Chłopcy: 
- dzieci najmłodsze  6 - 7 lat, (rocznik 03-02) – Mistrzostwa BKKK 
- dzieci młodsze  8 - 9 lat, (rocznik 01-00) – Mistrzostwa BKKK 
- dzieci starsze 10 - 11 lat, (rocznik 99-98) – Mistrzostwa BKKK 
- kadeci 12 - 13 lat, (rocznik 97-96) – Mistrzostwa BKKK 
- młodzicy 14 - 15 lat, (rocznik 95-94) kat. wag. (50kg, 65 kg, +65kg)  
- juniorzy młodsi 16 - 17 lat, (rocznik 93-92) kat. wag. (60kg, 75 kg, +75kg)  
Dziewczęta: 
- dzieci najmłodsze  6 - 7 lat, (rocznik 03-02) – Mistrzostwa BKKK 
- dzieci młodsze  8 - 9 lat, (rocznik 01-00) – Mistrzostwa BKKK 
- dzieci starsze 10 - 11 lat, (rocznik 99-98) – Mistrzostwa BKKK 
- kadetki 12 - 13 lat, (rocznik 97-96) – Mistrzostwa BKKK 
- młodziczki 14 - 15 lat, (rocznik 95-94) kat. wag. (45kg, +45kg)  
- juniorki młodsze 16 - 17 lat, (rocznik 93-92) kat. wag. (55kg, +55kg)  

b) Kumite full kontakt: 
Kategorie: (o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia) 
Mężczyźni: 
- seniorzy 18+ (kat. open) 
- oldboje 35+ (kat. open) - semikontakt 
Kobiety: 
- seniorki 18 + (kat. open) 

c) Kata: 
Kategorie: (o przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia) 
Dzieci: (chłopcy i dziewczęta) 
- kata dzieci  6 – 8 lat,    (rocznik 03-01)- Mistrzostwa BKKK 
- kata dzieci  9 – 11 lat,   (rocznik 00-98)- Mistrzostwa BKKK 
Chłopcy : 
- kata  12 - 14 lat,   (rocznik 97-95) 
- kata  15 - 17 lat,    (rocznik 94-92) 
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Dziewczęta : 
- kata 12 - 14 lat,    (rocznik 97-95)  

 - kata 15 - 17 lat,   (rocznik 94-92) 
 
Wykaz obowiązujących kata : 

Roczniki / kata I tura II tura III tura 
15 - 17 lat 

(rocznik 94-92) 
PINIAN SONO NI 

PNIAN SONO SAN 
PINIAN SONO YON 

PINIAN SONO GO 
TSUKI NO KATA 

GEKSAI DAI 

SAIHA 
YANTSU 

GEKISAI SHO 
12 - 14 lat 

(rocznik 97-95) 
TAIKYOKU SONO SAN 

SAKUGI SONO NI 
PINIAN SONO ICHI 

PINIAN SONO NI 
KIHON SONO NI 

SAKUGI SONO SAN 

PINIAN SONO SAN 
PINIAN SONO YON 

TSUKI NO KATA 
6 - 11 lat 

(rocznik 03-98) 
TAIKYOKU SONO ICHI 
TAIKYOKU SONO NI 

TAIKYOKU SONO SAN 
SAKUGI SONO ICHI 

 

 
d) Walki reżyserowane: 

 Kategorie: 
            - dziewczęta i chłopcy 10-11 lat          (rocznik 99-98) 

- dziewczęta i chłopcy 12-14 lat  (rocznik 97-95) 
- dziewczęta i chłopcy 15-17 lat  (rocznik 94-92) 

Czas trwania walki do 1,5 min. Walka odbywa się z podkładem muzycznym lub bez. Ocena 
podobnie jak w kata. Walki rozegrane w dwóch turach: I tura eliminacyjna i II tura finałowa  
(4 pary). W przypadku remisu rozegrana będzie dogrywka i ponowna punktacja par, które 
remisowały. W sytuacji gdy ilość zgłoszonych par nie przekroczy liczby 8 wówczas odbędzie się 
tylko jedna runda. 
  
6. W mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy z klubów warszawskich zrzeszonych w 

OZKWM posiadający: 
- białe czyste karategi 
- ochraniacze goleń-stopa oraz suspensorium  
- legitymację szkolną 
- aktualne badania lekarskie 
  

7. W przypadku niedostatecznej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach mogą one 
zostać połączone. 
 

8. Ramowy program: 
 
8.30 – 9.30 Weryfikacja zgłoszonych zawodników 
9.30  Oficjalne otwarcie zawodów  
9.45  Rozpoczęcie rywalizacji w kategoriach  

          18.00  Przewidywane zakończenie Mistrzostw BKKK 
 
Program szczegółowy zostanie podany po zamknięciu list startowych czyli po  
16  kwietnia 2009 r. 

 
 

Zarząd BKKK  życzy wszystkim startującym sukcesów sportowych,  
a kibicom niezapomnianych emocji ! 


