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PPuucchhaarr  PPoollsskkii  IIMMAAFF    
Żagań, 05 kwiecień 2014 r. 

Honorowy patronat – Burmistrz Żagania Daniel Marchewka 
 

Konkurencje: 
Kata Karate, Kata z bronią, Kata synchroniczne, Kata Ju Jitsu, Ippon Kumite drużynowe, 

Sanbon Kumite, Semi Kontakt Kickboxing, Ju Jitsu Mixed Kumite, Sport Kenjutsu 
 
 

Cel Mistrzostw:  Celem Pucharu Polski jest popularyzacja sportów sztuk walki wśród społeczeństwa 
regionu, popularyzacja rywalizacji sportowej o zasięgu ogólnopolskim przy udziale 
gości zagranicznych, wyłonienie najlepszych zawodników Polski w ramach Federacji 
IMAF Polska w rozgrywanych konkurencjach  oraz wyłonienie Kadry Polski IMAF na 
Mistrzostwa Europy IMAFE w Sztukach Walki, które odbędą się w miejscowości 
Nowe i będą organizowane po raz pierwszy przez naszą Federację. 

 
Organizator:  Klub Sportowy Ju Jitsu Shuriken Żagań oraz IMAF Polska 
 
Wspierający: OSiR Żagań oraz Urząd Miasta Żagań 
 
Sędzia Główny: Shihan Mariusz Kaczmarek 
 
Koordynator: Shihan Piotr Witkowski 
 
Termin:  05 kwiecień 2014 r.  

- uroczyste otwarcie Pucharu Polski godz. 10.00  
- rozpoczęcie konkurencji godz. 10.30 
- planowane zakończenie zawodów godz. 17.00 

 
Miejsce:  Żagań, ul. Kochanowskiego, Hala Widowiskowo-Sportowa 
                        (hala otwarta od godziny 08.00) 

 
Opłaty startowe*:   20 PLN za konkurencję indywidualną dla członków IMAF Polska 
 30 PLN za konkurencję indywidualną dla osób nie zrzeszonych w IMAF Polska 
 30 PLN za drużynę Ju Jitsu klubu zrzeszonego w IMAF Polska 
 40 PLN za drużynę Ju Jitsu klubu nie zrzeszonego w IMAF Polska 
 40 PLN za drużynę kata synchroniczne i ippon kumite dla członków IMAF Polska 
 50 PLN za drużynę kata synchroniczne i ippon kumite dla osób nie zrzeszonych w 

IMAF Polska       
 

*opłaty wnoszone w godzinach 8.30-10.00 w biurze zawodów (05.04.2014 
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Nagrody:  medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca, dla każdego zwycięzcy konkurencji 

puchar, nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika i zawodniczki do lat 16  
i powyżej lat 16. 

 
 

Konkurencje: 
 
Kata indywidualne: 

1.  Kata młodzików 10-12 lat 

2.  Kata kadetów 13-15 lat 

3.  Kata juniorów 16-18 lat, białe – zielone pasy ( 9kyu – 6kyu ) 

4.  Kata juniorów 16-18 lat, niebieskie – brązowe pasy ( 5kyu – 1kyu ) 

5.  Kata seniorów 19+, żółte – niebieskie pasy ( 8kyu – 4kyu ) 

6.  Kata seniorów 19+, brązowe i czarne pasy ( 3kyu – Dan ) 

7.  Kata młodziczek 10-12 lat 

8.  Kata kadetek 13-15 lat 

9.  Kata juniorek 16-18 lat 

10.  Kata seniorek 19+ 

 

Kata indywidualne z bronią (bez podziału na płeć i stopnie zaawansowania): 

11.  Kata Kobudo, grupa młodsza do 15 lat 

12. Kata Kobudo, grupa starsza 16+ 

 

Kata synchroniczne (3 osoby, mogą startować drużyny mieszane): 

        13. Kata synchroniczne, grupa młodsza do 15 lat 

        14. Kata synchroniczne, grupa starsza 16+ 

 

Kata Ju Jitsu  (bez podziału na stopnie zaawansowania): 

        15.  Kata ju jitsu kadetów 13-15 lat  

 16.  Kata ju jitsu juniorów 16-18 lat 

 17.  Kata ju jitsu seniorów 19+ 

        18.  Kata ju jitsu kadetek i juniorek 13-18 lat 

        19.  Kata ju jitsu seniorek 19+ 

 

Sanbon kumite: 

        20.  Sanbon Kumite młodzików 10-12 lat 

        21.  Sanbon Kumite kadetów 13-15 lat 

        22.  Sanbon Kumite juniorów 16-18 lat 

        23.  Sanbon Kumite seniorów 19+, żółte-niebieskie pasy ( 8kyu –4kyu ) 

        24.  Sanbon Kumite seniorów 19+, brązowe-czarne pasy ( 3kyu-dan ) 

        25.  Sanbon Kumite młodziczek 10-12 lat 

        26.  Sanbon Kumite kadetek 13-15 lat 

        27.  Sanbon Kumite juniorek 16-18 lat 

        28.  Sanbon Kumite seniorek 19+ 

 

Semi Kontakt: 

 

 29. Semi Kontakt kadetów 13-15 lat, waga lekka 

        30. Semi Kontakt kadetów 13-15 lat, waga średnia 

        31. Semi Kontakt kadetów 13-15 lat, waga ciężka 

        32. Semi Kontakt juniorów 16-18 lat, waga lekka 

        33. Semi Kontakt juniorów 16-18 lat, waga średnia 

        34. Semi Kontakt juniorów 16-18 lat, waga ciężka 

        35. Semi Kontakt seniorów 19+, waga lekka 

        36. Semi Kontakt seniorów 19+, waga średnia 

        37. Semi Kontakt seniorów 19+, waga ciężka 

        38  Semi Kontakt kadetek 13-15 lat, lżejsze 

        39. Semi Kontakt kadetek 13-15 lat, cięższe 

        40. Semi Kontakt juniorek 16-18 lat, lżejsze 

        41. Semi Kontakt juniorek 16-18 lat, cięższe 

        42. Semi Kontakt seniorek 19+, lżejsze 



        43. Semi Kontakt seniorek 19+, cięższe 

 

 

  Ju Jitsu Mixed Kumite: 

       

44-48. Ju Jitsu Mixed Kumite kadetów 13-15 lat  -45 kg, - 52 kg, -59 kg, - 66 kg, + 66 kg 

         49-53. Ju Jitsu Mixed Kumite kadetek 13-15 lat  -45 kg, - 52 kg, -59 kg, - 66 kg, + 66 kg 

         54-58. Ju Jitsu Mixed Kumite juniorów 16-18 lat  - 55kg, - 62 kg, - 79 kg, -86 kg , +86 kg 

         59-63. Ju Jitsu Mixed Kumite juniorek 16-18 lat   - 50kg, - 55 kg, -60kg, - 65 kg. + 65 kg 

         64-68. Ju Jitsu Mixed Kumite seniorów 19+ – 65kg, – 77 kg, - 84 kg, - 91 kg, +91 kg 

         69-73. Ju Jitsu Mixed seniorek 19+ – 55 kg, - 62 kg, - 69 kg , -76 kg, +76 kg 

 

Sport Kenjutsu: 

      74. Sport Kenjutsu 10-12 lat, - 140cm młodziczki i młodzicy razem 

      75. Sport Kenjutsu 10-12 lat, +140cm młodziczki i młodzicy razem 

      76. Sport Kenjutsu 13-15 lat, -160cm kadetki i kadeci razem 

      77. Sport Kenjutsu 13-15 lat, +160cm kadetki i kadeci razem 

      78. Sport Kenjutsu juniorów 16-18 lat,  -170cm 

      79. Sport Kenjutsu juniorów 16-18 lat,  +170cm 

      80. Sport Kenjutsu seniorów 19+, -180cm 

      81. Sport Kenjutsu seniorów 19+, +180cm 

      82. Sport Kenjutsu juniorek 16-18 lat  

      83. Sport Kenjutsu seniorek 19+ 

 

Ippon Kumite: 

      84. Ippon Kumite Drużynowe seniorów (3 osoby) 

 
O przypisaniu do kategorii wiekowej decyduje pełna data urodzenia. Organizator zastrzega sobie 
możliwość łączenia kategorii wagowych lub wzrostowych we wszystkich konkurencjach, w których 
wystąpi mniej niż trzech zgłoszonych zawodników. Łączone mogą być kategorie najbardziej zbliżone do 
siebie. Junior może wystartować w kategorii senior za pisemną zgodą trenera. W kategorii Ju Jitsu Mixed 
Kumite różnica wagi nie może być większa niż 10 kg, w innych przypadkach dana kategoria wagowa nie 
zostanie rozegrana! 
 
 

 
Zgłoszenia: Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej do dnia 28.03.2014, wyłącznie pocztą 

elektroniczną na oryginalnej karcie zgłoszeniowej na adres: puchar@imaf.pl. 
Zgłoszenia niekompletne lub uzupełnione niezgodnie z wytycznymi będą zwracane ! 
Po terminie zgłoszeń lista startowa zostanie zamknięta. Zgłoszenie zawodnika 
obliguje do opłacenia opłaty startowej. W dniu zawodów możliwe będą tylko 
korekty zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach losowych możliwe też będzie 
wykreślenia zawodnika, który mimo wcześniejszego zgłoszenia nie przybył na 
zawody i wstawienia innego zawodnika na miejsce wykreślonego w tej samej 
kategorii. 

 
Zasady:  Obowiązują przepisy i zasady regulaminów poszczególnych konkurencji IMAF Polska. 

Przepisy zawodów w systemie IMAF dostępne na stronie internetowej www.imaf.pl 
 Ustala się efektywny czas walki w konkurencji shobu sanbon kumite na 1,5 minuty 

dla młodzików i kadetów oraz 2 minuty dla juniorów i seniorów. 
                      
Ubiór i 
wyposażenie: 

Ubiór zawodników w poszczególnych konkurencjach może być uzależniony od 
prezentowanego stylu. Zawodnik może wystąpić w koszulce klubowej z nadrukiem  
symboli klubu lub Federacji (dot. konkurencji Semi Kontakt). Zawodnicy, którzy 
przystępują do dekoracji muszą być ubrani w gi lub dres reprezentacyjny ! W 
konkurencjach ippon i sanbon kumite obowiązkowe: ochraniacze na zęby, 
ochraniacze na pięści typu karate koloru czerwonego i niebieskiego. W konkurencji 
semi kontakt obowiązkowe: rękawice (10 OZ), ochraniacz na zęby, suspensoria, 
ochraniacze na stopy i golenie, ochraniacze na piersi (kobiety), kaski w najniższej 
kategorii wiekowej obowiązkowe. W konkurencji Ju Jitsu Mixed Kumite 
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obowiązkowe rękawice  karate, ochraniacze na stopy i golenie, ochraniacz na zęby, 
kask do kategorii junior męskiej i senior żeńskiej włącznie. W konkurencji Sport 
Kenjutsu kask obowiązkowy do kategorii kadet, w kategorii –140 cm obowiązuje 
miecz krótki. 

 
System walk: Pucharowy  
 
Sędziowie: Posiadający kwalifikacje sędziowskie IMAF Polska   

 

WAŻNE: Trenerzy i zawodnicy zobowiązani są do znajomości przepisów IMAF Polska!!! 

 
Warunki uczestnictwa w PP: 

 Zawodnicy na czas Mistrzostw powinni posiadać ubezpieczenie NNW. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie 

Mistrzostw odpowiedzialny jest trener lub opiekun drużyny. 

 Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują  

w zawodach na własną odpowiedzialność, świadomi ryzyka odniesienia kontuzji. 

 Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków 

regulaminu zawodów. 

 Zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza sportowego 

zezwalające na udział w zawodach, w ramach rywalizacji sportowej. 

 Waga zawodnika w dniu zawodów musi być tożsama ze zdeklarowaną w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe  

w czasie dojazdu na zawody i powrotu z zawodów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników zagubione w trakcie trwania 

zawodów. 

 Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora  

za argument w ewentualnych kwestiach spornych. 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane  

do Sędziego Głównego oraz Koordynatora zawodów w trakcie ich trwania. 

 Baza noclegowa na terenie miasta Żagań dostępna na stronie internetowej   

http://umzagan.nazwa.pl/um/static_page/show/670 

 Organizator pomaga w rezerwacji miejsc noclegowych, pod warunkiem wcześniejszego 

zgłoszenia rezerwacji - najpóźniej do 15 marca 2014 roku i podaniu żądanego standardu noclegu. 

 Istnieje możliwość zamówienia  obiadu w dniu Mistrzostw po wcześniejszym uzgodnieniu z 

organizatorem. 

 


