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REGULAMIN  
Silesia Cup 2013 

 
 

Organizatorzy:  MUKS Bytom oraz ŚOZKT 

Miejsce: Bytom-Szombierki, Hala „Na Skarpie”, ul. Frycza-Modrzewskiego 5a 

Data:  27.04.2013 eliminacje i finały w godzinach 12.00-17.30 

 

Kategorie i konkurencje: 

DZIECI: 
 

Grupa A (9 lat i młodsi), ur. 2004 i później 
 
Kata ind. chłopców 
Kata ind. dziewcząt   w 3 grupach: 9-7 kyu, 6-4 kyu,  3-1 kyu 

 

Grupa B (10, 11 lat), ur. 2002, 2003 
 

Kata ind. chłopców 
Kata ind. dziewcząt   w 3 grupach: 9-7 kyu, 6-4 kyu,  3-1 kyu 

 

Grupa C (12, 13 lat), ur.  2001, 2000 
 

Kata ind. chłopców 
Kata ind. dziewcząt   w 3 grupach: 9-7 kyu, 6-4 kyu,  3-1 kyu 

 
 

Kata:                       Wykonywane parami, wybiera sędzia 
 
Grupa 9-7 kyu:  
            grupa A:  eliminacje i półfinał: HEIAN 1, finał: HEIAN 2 
            grupa B, C: eliminacje, półfinał i finał: HEIAN 1-2 
Grupa 6-4 kyu:             eliminacje, półfinał: HEIAN 1-5, finał: HEIAN 4-5 
Grupa 3-1 kyu:             eliminacje, półfinał: HEIAN 1-5 + BASSAI DAI,  

finał:  BASSAI DAI, JION, KANKU DAI, (wybrane przez sędziego, 
dostosowane do niższego stopnia) 
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Juniorzy młodsi (1999-1998) 

 Kata (eliminacje- heian 1-5, ocena systemem chorągiewkowym, finał i półfinał- do 

wyboru bassai dai, ji-on, Kan-ku dai, en-pi, (inne w finale i półfinale) ocena  systemem 

punktowym) 

 kumite  (dziewczęta: ko-go kumite, chłopcy: eliminacje- ko-go kumite, półfinał i finał- 

jiyu-kumite) 

 

Juniorzy starsi (1996-1997) 

 kata (dowolne z listy ITKF, ocena systemem punktowym(inne w finale i półfinale)) 

 kumite (dziewczęta ko-go kumite, chłopcy jiyu-kumite) 

 

Seniorzy (1995 i starsi) 

 kata (dowolne z listy ITKF, ocena systemem punktowym (inne w finale i półfinale)) 

 kumite (kobiety ko-go kumite, mężczyźni jiyu-kumite) 

 

 

 

UWAGI: 

Oczywiście w każdej grupie oddzielnie startują chłopcy i dziewczęta. Organizator zastrzega 

sobie prawo do połączenia poszczególnych grup w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby 

zawodników. Zgłoszenia należy wysyłać na adres sowaj@interia.pl do 20 kwietnia 2013 (w tym 

terminie startowe wynosi 20 zł za konkurencję, po tym terminie opłata startowa jest odwójna). 

 


