
     «PUCHAR GALYCZYNY» 
UKRAINA, LWÓW, 30.09.2017 - 01.10.2017 

 

 
 

 

ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Społeczny Związek „Stowarzyszenie Sztuk Walki” przy wsparciu społecznej organizacji "Sportowy klub 

"MYROTVORETS". 

 

Sędzia Główny: Postowalowa Walentyna. 

Sekretarz Główny: German Anzelika. 

 

TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się 30.09.2017 – 01.10.2017  

Adresa: Ukraina, Lwów, ul. Melnyka 18, PAŁAC SPORTU „UKRAINA”. 

 

PROGRAM 

30.09.2017 (sobota) – konkurencje Karate 

– 08.00  Odprawa sędziów i kierowników ekip 

– 09.00  Początek zawodów 

01.10.2017 (niedziela) – konkurencje Kobudo i Sport Kenjtsu 

– 08.00  Odprawa sędziów i kierowników ekip 

– 09.00  Początek zawodów 

 

UDZIAŁ W ZAWODACH  

– Zawody z Karate odbędą się za system olimpijskim za regułami WKF.  

– Zawodnicy mają obowiązek posiadać właściwy strój oraz wyposażenie indywidualne zgodnie z przepisami 

WKF.  

– Zawody z Kobudo ta Sport Kenjtsu odbędą się za regułami IMAF.  

– Zawodnicy mają obowiązek posiadać właściwy strój oraz wyposażenie indywidualne zgodnie z przepisami 

IMAF.  

– Zawodnicy do lat 16-tu startujący w konkurencji Sport Kenjutsu mają obowiązek posiadać kask ochronny. 

– Zawodnicy są zobowiązani posiadać (do wglądu) aktualne badania lekarskie. 

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. Za bezpieczeństwo nieletnich w trakcie 

zawodów odpowiada trener lub opiekun drużyny. 

– Organizator nie zapewnia sprzętu osobistego do żadnej konkurencji. 
 

– Wiek zawodników decyduje data w dniu zawodów. 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KONKURENCJI 

 

KARATE KONKURENCJE INDYWIDUALNE        

 

KATEGORIA  PŁEĆ WIEK 

KATA  m 6-7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat; 14-15 lat;  

16-17 lat; 18+ 

KATA  k 6-7 lat; 8-9 lat; 10-11 lat; 12-13 lat; 14-15 lat;  

16-17 lat; 18+ 

 

 

 

KUMITE 

 

 

 

m 

7 lat (-25kg, +25 kg)  

8 lat  (-26 kg, -29 kg, +29 kg)  

9 lat (-27 kg, -32 kg, +32 kg) 
10-11 lat (-33 kg, -38 kg, -44 kg, +44 kg) 

12-13 (-42 kg, -48 kg, -55 kg, +55 kg) 



14-15 lat (-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg) 

16-17(-55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg,+76 kg) 

18+ 

 

 

 

KUMITE 

 

 

 

k 

7 lat (-26 kg,+26 kg) 

8-9 lat (-32 kg, +32 kg) 

10-11 lat (-34 kg, -40 kg, +40 kg) 
12-13 lat (-42 kg, -49 kg, +49 kg) 

14-15 lat (-47 kg, -54 kg, +54 kg) 
16-17 lat (-48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg) 

18+ 
«FANTOM» m -5 lat, 6 lat, 7 lat 
«FANTOM» k -5 lat, 6 lat, 7 lat 

 

NIHON  KOBUDO KONKURENCJE INDYWIDUALNE        

 

 

NIHON KOBUDO KATA IND. 

 

mężczyzna 
10-12 lat  

13-15 lat  

16+ 

 

NIHON KOBUDO KATA IND. 

 

kobieta 
10-12 lat  

13-15 lat  

16+ 

 

SPORT KENJUTSU KONKURENCJE INDYWIDUALNE        
 

 

SPORT KENJUTSU IND. 
 

mężczyzna 
8-9 lat  (-120 cm; +120 cm) 

10-12 lat (-140 cm; +140 cm) 
13-15 lat (-160 cm; +160 cm) 

16+ (-170 cm; +170 cm) 

 

SPORT KENJUTSU IND. 
 

kobieta 
8-9 lat (-120 cm; +120 cm), 

10-12 lat (-140 cm; +140 cm), 
13-15 lat (-160 cm; +160 cm), 
16 + (-170 cm; +170 cm) 

KATA KENJUTSU IND. m/k junior 16-18 lat 

senior 19+ 

 

ODZNACZENIE ZWYCIĘZCÓW 

Sportowcy, którzy zajęły 1-3 miejsca w zawodach będą odznaczone medalami i dyplomamy. 

 

FINANSOWANIE 

– koszty, związane z organizacją i przeprowadzeniem współzawodnictw polegają na organizatorów; 

– koszty na przejazd, pobyt i wyżywienie uczestników niosą ich organizacji. 

 

OPŁATY STARTOWE 

w jednej kategorii 200 UAH za jednego uczestnika.  

Każda dodatkowa kategoria - 100 UAH. 

 

ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia należy nadesłać najpóźniej do 15.09.2017 na adres: myrotvorets@gmail.com. 
 

   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym przepisie. 

mailto:myrotvorets@gmail.com

