
GOKKEN CUP 
 

ORGANIZATOR:  
Klub Sportowy Gokken  

CEL ZAWODÓW:  
Celem zawodów jest popularyzacja Karate WKF  

DATA i MIEJSCE:  
24 I 15, Hala Widowiskowo Sportowa w Bojanie, ul. Wybickiego 38 

ZGŁOSZENIA  

 

Zgłoszenia na stronie: bojano.karatecup.pl do 23 I 15 do godz. 12.00 

 

W przypadku problemu z logowaniem/uzyskaniem hasła prosimy o kontakt telefoniczny lub 

na adres mailowy: biuro@karatecup.pl  

 

Dodatkowe informacje www.gokken.pl 88 000 56 30 , e-mail: klub@gokken.pl  

 

NAGRODY 

 

Puchar dla najlepszego zawodnika w danej kategorii, medale i dyplomy dla pierwszej 

czwórki 

 

 

 

 

OPŁATA STARTOWA  
Konkurencje indywidualne – jedna konkurencja 40 zł, dwie 70 zł, trzy konkurencje 90 zł, 

cztery 100 zł 

Maksymalna ilość startów 4 konkurencje, w kategorii wiekowej wyżej można startować tylko 

w kat. OPEN np. Żółty pas 9 lat kata może startować w kat.10 latków kata OPEN. 

 

Opłaty dokonują kierownicy ekip 

 
O starcie decyduje dzienna data urodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bojano.karatecup.pl/
mailto:biuro@karatecup.pl


 

 

 

 

ROZPISKA GODZINOWA 

 

Wszystkie konkurencje KIHON na godz. 10.00 

 

Pozostałe konkurencje 

 

10.00 konkurencje 5,6, 7 latki  

11.30 – 8 – 11 lat 
14.00 – 12-13  
16.00 – 14 +  

 

 

 

 

Konkurencje: 

 

 

Kihon dla dzieci ćwiczących od IX 2014 

- 5 lat i młodsi chłopcy  
- 5 lat i młodsze  dziewczęta  

- 6 lat i młodsi chłopcy 
- 6 lat i młodsi dziewczęta 

- 7 lat chłopcy 

- 7 lat dziewczęta 
- 8 lat chłopcy 

- 8 lat dziewczęta 

- 9 lat chłopcy 
- 9 lat dziewczęta 

- 10 lat i wyżej  chłopcy 
- 10 lat i wyżej  dziewczęta 

 

Kihon dla dzieci białe pasy 9.2 – 9.3 kyu (ćwiczący dłużej niż od IX 2014) 
- 6 lat i młodsi chłopcy 

- 6 lat i młodsi dziewczęta 

- 7 lat chłopcy 

- 7 lat dziewczęta 

- 8  lat chłopcy 
- 8  lat dziewczęta 

- 9 lat chłopcy 

- 9 lat dziewczęta 
- 10 lat i wyżej  chłopcy 

- 10 lat i wyżej  dziewczęta 

 

Kategorie kata osobno białe pasy, osobno żółte pasy oraz kategorie OPEN (wszystkie razem) 

 
Kata indywidulane chłopcy 6 lat tylko OPEN 

Kata indywidulane dziewczęta 6 lat tylko OPEN 

Kata indywidualne dziewczęta 7 lat tylko białe pasy i OPEN 

Kata indywidualne chłopcy 7 lat tylko białe pasy i OPEN 

Kata indywidualne dziewczęta 8 lat 
Kata indywidualne chłopcy  8  lat 

Kata indywidualne dziewczęta 9 lat 



Kata indywidualne chłopcy  9  lat 

Kata indywidualne dziewczęta 10 lat 

Kata indywidualne chłopcy 10 lat 
Kata indywidualne dziewczęta 11 lat  

Kata indywidualne chłopcy  11 lat  
Kata indywidualne dziewczęta 12 - 13 lat  

Kata indywidualne chłopcy  12 – 13 lat  

Kata indywidualne dziewczęta 14 - 15 lat tylko OPEN 

Kata indywidualne chłopcy  14 – 15 lat tylko OPEN 

Kata indywidualne dziewczęta 16 - 17 lat tylko OPEN 

Kata indywidualne chłopcy  16 – 17 lat tylko OPEN 
Kata indywidualne dziewczęta 18+ tylko OPEN 

Kata indywidualne chłopcy  18+ tylko OPEN 
 

 

UWAGA: Startujemy tylko w swojej kategorii kata + OPEN, czyli biały pas startuje w białych pasach i 

OPEN, analogicznie żółty pas. Biały nie może wystartować w żółtych pasach. Białe, żółte pasy nie 

startują w kategoriach rok wyżej, dozwolone jest to tylko w kat. OPEN. 

 
 

 

 

 

Konkurencje kumite  

 

Kumite indywidulane chłopcy 6 lat i młodsi tylko OPEN 
Kumite indywidulane dziewczęta 6 lat i młodsi tylko OPEN 

Kumite indywidualne dziewczęta 7 lat tylko OPEN 

Kumite indywidualne chłopcy 7 lat tylko OPEN 
Kumite indywidualne dziewcząt 8-9 lat ( - 27 kg; +27 kg) + osobna konkurencja białych pasów OPEN 

Kumite indywidualne chłopców 8-9 lat ( - 27 kg ; +27 kg) + osobna konkurencja białych pasów OPEN 

Kumite indywidualne Dziewcząt 10 – 11 lat (-35 kg ; +35 kg) + osobna konkurencja białych pasów OPEN 
Kumite indywidualne Chłopców 10 – 11 lat (-37kg;+37 kg) + osobna konkurencja białych pasów OPEN 

Kumite indywidualne Dziewcząt 12-13 lat (- 45 kg, +45 kg) 
Kumite indywidualne Chłopców 12-13 lat (-45kg;+45kg)  

Kumite indywidualne Dziewcząt 14-15 lat (- 47kg, - 54kg,+54kg) 

Kumite indywidualne Chłopców 14 – 15 lat (,-57kg,- 63kg, +63kg) 
Kumite indywidualne Chłopców 16 – 17 lat ( - 61 kg, - 68 kg, +68 kg) 

Kumite indywidualne Dziewcząt 16 – 17 lat ( -53 kg, -59 kg, +59 kg) 

Kumite indywidualne Chłopców 18 + OPEN 

Kumite indywidualne Dziewcząt 18 + OPEN 

 
 

 

 

 

 

 
Sposób przeprowadzenia zawodów 
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF z podanymi poniżej 
zmianami: 

 
 
 

System pucharowy i dwa trzecie miejsca. 



W kata białych pasów oraz 7 lat i młodsi dowolne kata, można powtarzać.  W kategoriach 8-9 lat  oraz 10 – 
11 lat można wykonywać dowolne dwa kata na przemian, w kategorii 12 – 13 lat dowolne trzy kata na 
przemian, kadeci/juniorzy  w każdej rundzie inne kata. 
Organizator zastrzega sobie prawo połączenia konkurencji w sytuacji małej ilości zawodników w 
poszczególnych kategoriach. 

 

KUMITE - wg przepisów WKF  - obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki koloru 

czerwonego i niebieskiego, ochraniacze na stopy i golenie czerwone i niebieskie – wzór 

WKF oraz ochraniacze na korpus. UWAGA: Do kategorii 8-9 lat włącznie korpus nie jest 

wymagany, tylko podstawowe ochraniacze na zęby, pięści i stopy. W kategorii kadet 

dodatkowo „maski”.  

 

 

Czas walki 2 min dla konkurencji Kadet, konkurencje 12 – 13 lat – 1.5 min, 10 – 11 lat i – 1 

min, 8-9 – 1 min, 7 lat i młodsi 40 s. 

Repesaże i dwa trzecie miejsca.  

Możliwość zważenia zawodnika przed konkurencją. 

 

 
 

Postanowienia dodatkowe 

1. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może 

odbywać się tylko za zgodą organizatora. 

2. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie 

obiektu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 

4. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji 

Sędziowskiej WKF PZK. 

6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora 

w trakcie zawodów 

7. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie startujących i ich trenerzy .  

  
 

 

 
  
  


