
 
               
 

 

     MEMORIAŁ SHIHANA LEO LIPINSKIEGO 
     „WOŁÓW CUP’ 2018” 

 

                                                    Pod patronatem  
                                Burmistrza Gminy Wołów Dariusza Chmury 

 

        Dla dzieci i młodzieży do 15 lat /For kids and youth under 15 
 

I. TERMIN I MIEJSCE /DATE AND LOCATION: 
28 (sobota) 04.2018 r. /  Saturday, 28 April 2018. 
56-100 Wołów ul. Panieńska 4 (Hala Sportowa OSIR) 

Współrzędne GPS: 51°20'2.762"N, 16°38'42.487"E.                           
      

II. PROGRAM  ZAWODÓW/TIME SCHEDULE:       
  9:00 -  przyjazd ekip, przyjmowanie wpłat startowych, weryfikacja dokumentów                                                 

  9:30 -  odprawa sędziowska oraz kierowników ekip 
10:00 -  rozpoczęcie konkurencji kata, kihon, fantom, fantom+2 (eliminacje, finały)            

12:30 -  rozpoczęcie konkurencje, kumite (eliminacje, finały)                                                

17:00 -  planowane zakończenie zawodów 
          

III. ORGANIZATOR /ORGANIZER:  

Karate Goju Ryu Shuseikan Poland. www.karategojuryu.pl 
Karate Goju Ryu Wołów, Urząd Miasta w Wołowie,  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie.     
 

IV. PRZEPISY/RULES: 

Zawody zostaną przeprowadzone wg. obowiązujących przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu. 
Dopuszczamy możliwość startu jednego zawodnika w kilku konkurencjach swojego wieku i zaawansowania (max w 4). 

W turnieju obowiązuje dzienna data urodzenia. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU: 
Aktualne badania lekarskie, ubezpieczenia zawodników od NNW, uiszczenie opłaty startowej, dokument tożsamości. 
 

VI. OPŁATY STARTOWE /ENTRY FEES: 
Zawodnik startujący w jednej konkurencji indywidualnej 50 zł. /per single entry 12 €.  
Zawodnik startujący w dwóch konkurencjach indywidualnych  90 zł. 

Zawodnik startujący więcej niż w dwóch konkurencjach - od każdej konkurencji 40 zł. 
Od konkurencji drużynowej 60 zł. /per team entry 15 €. 
Opłaty startowe będą pobierane w dniu zawodów przez organizatora.                                                                                                                                                                       
 

VII. NAGRODY/PRIZES: 

Za 1 miejsce puchar, medal, dyplom.  

Za 2-3 miejsce medal, dyplom.                         
Puchar dla najliczniejszego klubu 
 

VIII. ZGŁOSZENIE, KOREKTY/CLOSING DATE FOR REGISTRATION: 
Zgłoszenie przesłać do dnia 26.04.2018 r. (czwartek) na adres e-mail: trupi@poczta.fm 
Losowanie 27.04.2018 r. godz.16:00, korekty na listach zgłoszeniowych w dniu zawodów do godz.10:00.   

Nadsyłanie zgłoszeń wg. dołączonego formularza. Poland phone:+48 607 341 933 / English phone: +48 575 576 668  
 

REGULAMIN ROZGRYWANIA KONKURENCJI: 
We wszystkich konkurencjach będą rozgrywane repasaże (dwa trzecie miejsca). 
 

1. FANTOM: tylko dla trenujących od września 2017 r.  . 
    Czas 15 sek.  Zawodnicy występują w napięstnikach koloru czerwonego i niebieskiego (aka, ao).  
    Wywrócenie fantomu ma istotny wpływ na werdykt sędziowski. 
 

2. FANTOM+2 do 8 kyu.   
    Czas 20 sek. Ocena: postawa, duch walki, szybkość oraz ilość wykonanych kombinacji i technik.  

    Jakiegokolwiek kontakt jest niedozwolony. Plansza jest podzielona czerwoną linią na dwa pola. 

    Zawodnicy występują w napięstnikach koloru czerwonego, niebieskiego (aka, ao). 
    Zawodnicy są zwróceni do siebie, przebywając na swych polach w pozycji walki prezentują przez 20 sek. bez                          

.        zatrzymywania swoje technik walki. Kontakt lub przekroczenie pola ma istotny wpływ na werdykt sędziowski. 
 

3. KIHON:  
    Osobno dla trenujących od września 2017 r.  Osobno do 8 kyu. 
     Kihon wykonujemy równolegle. Sędzia podaje komendy i liczy przejścia.   
    Trzy techniki w przód i trzy w tył, przy   trzeciej technice kiai (okrzyk).    

    Wykonywane techniki: 1)  Zenkutsu dachi - chudan oi tzuki ,  
        2)  zenkutsu dachi - chudan yoko uke,  
        3)  zenkutsu dachi - mae geri. 
 

http://www.karategojuryu.pl/
mailto:trupi@poczta.fm


4. KATA: Wykonujemy równolegle. We wszystkich konkurencjach wiekowych zawodnicy wykonują dowolne kata; do 9 lat 

.               kata może się powtarzać, 10-11 lat minimum dwa kata na przemian. Od 12 lat minimum 3 kata w każdej rudzie inne. 

5. KUMITE, CZAS WALKI /FIGHT TIME,   
     W kategoriach wiekowych 9 lat i młodsi czas walki 60 sek. W kategoriach wiekowych 10-15 lat czas walki 90 sek. 

    W kumite drużynowym czas walki dla wszystkich kategori wiekowych - 60 sek. 

6. OCHRANIACZE:  
     Ochraniacze obowiązkowo na zęby, dłonie, na golenie + stopy, ochraniacz na korpus (tułów). 

    W kategorii wiekowej 8-9 lat dopuszczalna rezygnacja z ochraniaczy (goleni), stopy obowiązkowo. 
 

IX. KONKURENCJE WIEKOWE /CATEGORIES, AGE KLASSES , YARES, WEIGHT, KG: 
 

KIHON TYLKO DLA TRENUJĄCYCH OD WRZEŚNIA 2017 ROKU 

 1.  Kihon dziewcząt (female) 7 lat i młodsze    4.  Kihon chłopców (male) 7 lat i młodsi 
 2.  Kihon dziewcząt  (female) 8 lat     5.  Kihon chłopców (male) 8 lat 
 3.  Kihon dziewcząt (female) 9 lat      6.  Kihon chłopców (male) 9 lat 
KIHON DO 8 KYU 
 7.  Kihon dziewcząt (female) 9 lat i młodsze                                9. Kihon chłopców (male) 9 lat i młodsi 
 8.  Kihon dziewcząt (female) 10-11 lat    10. Kihon chłopców (male) 10-11 lat 
FANTOM TYLKO DLA TRENUJĄCYCH OD WRZEŚNIA 2017 ROKU  Fight Time 15 sek. 
11. Fantom dziewcząt (female) 7 lat i młodsze   14. Fantom chłopców (male) 7 lat i młodsi 

12. Fantom dziewcząt (female) 8 lat    15. Fantom chłopców (male) 8 lat 

13. Fantom dziewcząt (female) 9 lat    16. Fantom chłopców (male) 9 lat 
FANTOM+2 DO 8 KYU  Fight Time 20 sek.  

17. Fantom+2 dziewcząt (female) 9 lat    19. Fantom+2 chłopców (male) 9 lat i młodsi 
18. Fantom+2 dziewcząt (female) 10-11 lat    20. Fantom+2 chłopców (male) 10-11 lat  
KATA GOJU RYU - TAIKYOKU DO 8 KYU 

21. Kata Goju Ryu dziewcząt (female) 9 lat i młodsze  23. Kata Goju Ryu chłopców (male) 9 lat i młodsi 
22. Kata Goju Ryu dziewcząt (female) 10-11 lat   24. Kata Goju Ryu chłopców (male) 10-11 lat 
KATA GOJU RYU 

25. Kata Goju Ryu dziewcząt (female) 10 lat i młodsze   28. Kata Goju Ryu chłopców (male) 10 lat i młodsi 

26. Kata Goju Ryu dziewcząt (female) 11-12 lat   29. Kata Goju Ryu chłopców (male) 11-12 lat 

27. Kata Goju Ryu dziewcząt (female) 13-14 lat   30. Kata Goju Ryu chłopców (male) 13-14 lat 
KATA WKF 

31. Kata dziewcząt (female) 8 lat i młodsze   37. Kata chłopców (male) 8 lat i młodsi 

32. Kata dziewcząt (female) 9 lat    38. Kata chłopców (male) 9 lat 

33. Kata dziewcząt (female) 10 lat    39. Kata chłopców (male) 10 lat 

34. Kata dziewcząt (female) 11 lat    40. Kata chłopców (male) 11 lat 

35. Kata dziewcząt (female) 12-13 lat    41. Kata chłopców (male) 12-13 lat 

36. Kata dziewcząt (female) 14-15 lat    42. Kata chłopców (male) 14-15 lat 

KUMITE INDIVIDUAL YARES, WEIGHT, KG               Fight Time                      Fight Time 

43. Kumite dziewcząt (female) 8-9 lat -30 kg      (60 sek.) 51. Kumite chłopców (male) 8-9 lat -31 kg        (60 sek.)  

44. Kumite dziewcząt (female) 8-9 lat +30 kg          (60 sek.) 52. Kumite chłopców (male) 8-9 lat +31 kg       (60 sek.) 

45. Kumite dziewcząt (female) 10-11 lat -40 kg       (90 sek.) 53. Kumite chłopców (male) 10-11 lat -41 kg    (90 sek.) 

46. Kumite dziewcząt (female) 10-11 lat +40 kg      (90 sek.) 54. Kumite chłopców (male) 10-11 lat +41 kg   (90 sek.) 

47. Kumite dziewcząt (female) 12-13 lat -50 kg      (90 sek.) 55. Kumite chłopców (male) 12-13 lat -47 kg   (90 sek.) 

48. Kumite dziewcząt (female) 12-13 lat +50 kg     (90 sek.) 56. Kumite chłopców (male) 12-13 lat +47 kg  (90 sek.) 

49. Kumite dziewcząt (female) 14-15 lat -54 kg      (90 sek.) 57. Kumite chłopców (male) 14-15 lat -52 kg   (90 sek.) 

50. Kumite dziewcząt (female) 14-15 lat +54 kg     (90 sek.) 58. Kumite chłopców (male) 14-15 lat +52 kg  (90 sek.) 

KUMITE INDIVIDUAL ROCZNIKOWE /1 AGE         Fight Time                                                                                   Fight Time 
59. Kumite dziewcząt (female) 8 lat       (60 sek.) 67. Kumite chłopców (male) 8 lat              (60 sek.) 

60. Kumite dziewcząt (female) 9 lat       (60 sek.) 68. Kumite chłopców (male) 9 lat              (60 sek.) 

61. Kumite dziewcząt (female) 10 lat       (60 sek.) 69. Kumite chłopców (male) 10 lat              (60 sek.) 

62. Kumite dziewcząt (female) 11 lat       (90 sek.) 70. Kumite chłopców (male) 11 lat              (90 sek.) 

63. Kumite dziewcząt (female) 12 lat       (90 sek.) 71. Kumite chłopców (male) 12 lat              (90 sek.) 

64. Kumite dziewcząt (female) 13 lat       (90 sek.) 72. Kumite chłopców (male) 13 lat              (90 sek.) 

65. Kumite dziewcząt (female) 14 lat       (90 sek.) 73. Kumite chłopców (male) 14 lat              (90 sek.) 

66. Kumite dziewcząt (female) 15 lat       (90 sek.) 74. Kumite chłopców (male) 15 lat              (90 sek.) 

KUMITE DRUŻYNOWE / TEAM (3+1reserve)     Fight Time                                                                                    Fight Time 

75. Kumite dru. dziewcząt (female) 8-9  lat      (60 sek.) 78. Kumite dru. chłopców (male)  8-9 lat           (60 sek.) 

76. Kumite dru. dziewcząt (female) 10-11 lat         (60 sek.) 79. Kumite dru. chłopców (male) 10-11 lat        (60 sek.) 

77. Kumite dru. dziewcząt (female) 14-15 lat         (60 sek.) 80. Kumite dru. chłopców (male) 12-13 lat        (60 sek.) 

      81. Kumite dru. chłopców (male) 14-15 lat        (60 sek.) 

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:                                                                                                             
-  lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Polską Unią Karate, 
-  ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,  

-  kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem, 
-  protest będzie rozpatrzony po wpłaceniu wadium 200 zł i złożony w formie pisemnej, bezpośrednio po walce, 

-  w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym, 

-  organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 



 

 

               
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 HOTELS AND CATERING 
 

1. Hotel i Restauracja Cameleon 
Plac Szkolny 3 (300 metrów od hali OSIR) 
56-100 Wołów 
tel. 0048 71 319 01 33  
email. biuro@cameleon-hotel.pl 
http://www.cameleon-hotel.pl/ 
 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSIR) 
ul. Trzebnicka 6 , 56-100 Wołów 
tel/ fax   071  389 27 34 
e-mail: osirwolow@interia.pl 
http://osirwolow.pl/?page_id=617 
 

3. Kompleks Hotelowo - Sportowy "Rokita" 
ul. Wilcza 8 
56 - 120 Brzeg Dolny (10 km) od Wołowa 
 e-mail: khsbd@wp.pl 
http://khs.brzegdolny.pl/hotel.php 
Telefony: 
Centrala / recepcja hotelowa ( czynna całą dobę) 
tel. +48 71 380 80 30  
tel. +48 71 380 80 71 
Rezerwacje internetowe: khshotel@wp.pl 
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