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Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego 

Województwa Łódzkiego 

95 – 035 Ozorków 

ul. Łąkowa 42 a 

tel. 601 20 94 84 

zrzeszony w 

(Polskim Związku Karate Tradycyjnego)  PZKT 

 

25.02.2014 r.  

 

 

 

 

Do:   Kluby członkowskie OZKTWŁ 

Dotyczy: Okręgowej Ligi Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego 

     

Data:  16.03.2014 r. (niedziela) 

 

Miejsce: Zgierz, hala MOSIR ul. Wschodnia 2 

Organizator: Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego 

  Zgierski Klub Karate 

 

Program: 

 

Plansza A Plansz B Plansza C 

9.00 

 

Juniorzy 16-17 lat (ur. 

1998, 1997 r.) od 3 kyu 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 

 

Młodzieżowcy i Seniorzy 18 

lat i starsi (ur. 1996 r. i 

starsi) od 3 kyu 
 

 

 

 

 

 

 

9.00 

 

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 

2005 r. i młodsi) 9-8 kyu 

 

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 

2005 r. i młodsi) 7-6 kyu 

 

11.00 

 

Młodzicy 10-11 (ur. 2004, 

2003 r.) 9-8 kyu 

 

Młodzicy 10-11 (ur. 2004, 

2003 r.) 7-6 kyu 

 

 

12.00 

 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat 

(ur. 2000, 1999 r.) do 7 kyu 

 

Juniorzy, Młodzieżowcy i 

Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 

1998 r. i starsi) do 7 kyu 

 

Juniorzy, Młodzieżowcy i 

Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 

1998 r. i starsi) 6-4 kyu 

 

 

12.00 

 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat 

(ur. 2000, 1999 r.) od 6 kyu 

 
13.00 

 

Młodzicy 12-13 lat (ur. 

2002, 2001r.) 9-8 kyu 

 

Młodzicy 12-13 lat (ur. 

2002, 2001r.) 7-6 kyu 

 

Młodzicy 13 lat i młodsi 

(ur. 2001r. i młodsi) 5-1 

kyu 

 

 

 

Planowany koniec turnieju godz. 15.00 
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Po zakończeniu startu pierwszej grupy młodzików czyli ok godz. 10.45 nastąpi uroczyste 

podsumowanie Okręgowej Ligii Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego 2013. 

Wyróżnione będą najlepsze kluby oraz najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach, 

którym przypadnie tytuł Mistrza Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

Starty dla poszczególnych grup rozpoczną się nie wcześniej niż w wyznaczonym czasie 

jednak mogą rozpocząć się i zakończyć nieco później, uzależnione jest to od liczby 

zgłoszonych zawodników. 

 

 

 

 

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego 

Zgierz 16.03.2014 r. 

Regulamin 
Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2005 r. i młodsi) 9-8 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym  

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2005 r. i młodsi) 7-6 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym 

Młodzicy 10-11 (ur. 2004, 2003 r.) 9-8 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym  

 Młodzicy 10-11 (ur. 2004, 2003 r.) 7-6 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym  

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2002, 2001r.) 9-8 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym  

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2002, 2001r.) 7-6 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym  

Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2001r. i młodsi) 5-1 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym 

 

W grupach młodzików rozegrane zostaną repasaże. 

 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2000, 1999 r.) do 7 kyu 

Kata :  Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z 

repasażami 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2000, 1999 r.) od 6 kyu 

Kata :  Eliminacje - Heian 1-5 dostosowane do stopnia, finał (4 osoby) kata do wyboru 

Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi lub Heian 3-5 ocena systemem 

punktowym bez repasaży 

Kumite :  kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, 

przepisy ITKF z repasażami 

mężczyźni - Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, 

przepisy ITKF z repasażami 

Juniorzy 16-17 lat (ur. 1998, 1997 r.) od 3 kyu 

Kata :   z listy ITKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży 
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Kumite :  kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, 

przepisy ITKF z repasażami 

mężczyźni - Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, 

przepisy ITKF z repasażami 

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1998 r. i starsi) do 7 kyu 

Kata :  Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z 

repasażami 

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1998 r. i starsi) 6-4 kyu 

Kata :  Heian 1-5 dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z  

  repasażami 

Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1996 r. i starsi) od 3 kyu 
Kata :   z listy ITKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży 

Kumite :  kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, 

przepisy ITKF z repasażami 

mężczyźni - Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, 

przepisy ITKF z repasażami 

 

Konkurencje zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby. Jednak punkty do 

klasyfikacji klubowej  naliczane będą gdy w turnieju w danej grupie wystartują 

co najmniej cztery osoby zgłoszone w wyznaczonym czasie. Jeżeli w grupie zgłoszone będą 

cztery osoby i ktoś nie wystartuje to konkurencja będzie rozegrana, ale nie nalicza się 

punktów (nie będzie można zgłaszać osób na miejscu tylko po to, żeby zrobić frekwencje).  

 

 

 

 

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW I KLUBÓW: 

 

1. Odpowiedni wiek wg wymieniowych roczników 

2. Aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach karate 

3. Ubezpieczenie NNW 

4. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach karate osób 

niepełnoletnich. 

 

Opłata startowa : 

Jeżeli zgłoszenie dotrze do dnia 08.03.2014 r. 

30 zł. od zawodnika  

Jeżeli zgłoszenie dotrze do dnia 11.03.2014 r. 

40 zł. od zawodnika 

Wycofanie zgłoszonego zawodnika - 10 zł. opłata manipulacyjna. 

 

 

Prezes OZKTWŁ 

Mariusz Lewandowski 

 


