
 

  
  
  

VII Otwarty Puchar 
Polski Juniorów 

Polskiej Federacji Budo 
w Ju-Jitsu Karate  

 
o Puchar 650 - lecia Miasta Tyczyna  

i 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
Ju-jitsu-Duo-system, Ne-waza i Fighting  

Karate- Semi Contact, Kata, Kata z bronią, Synchron-Kata  
 

 
17 listopada 2018 (sobota) 

Tyczyn k/Rzeszowa- ul. Grunwaldzka 31–Hala Sportowa 
Gimnazjum w Tyczynie 

 
 
Ju-Jitsu U8,U10,U12,U15 i U18- przepisy wg PZJJ 

1) Duo-System U12,U15 i U18 

2) Ne-waza - U8,U10 i U 12 tylko trzymania w różnych pozycjach U15 i 
U18 dodatkowo dźwignie i duszenia. 

3)  Fighting U10,U12,U15 i U18 (bez I fazy) 
 
Wagi: 
U8dz i ch razem:16, 20,24,29,34 +34, 
U10dz:20,25,30,35,40, +40 
U10ch:25,30,35,40,45 +45 
U12dz:25,30,35,40,45 +45 
U12ch:30,35,40,45,50 +50 
U15dz:35,40,45,50,55,60 +60 
U15ch:40,45,50,55,60,65+65 
U18dz:45,50,55,60,65+65 
U18ch:50,58,66,74,82+82 

 
 

  



Karate U8,U10,U12,U15 i U18- przepisy wg IBF 

1) Konkurencje Kata i Kata z bronią U8-dz i ch razem 
2) Kata synchroniczne- podział wiekowy: młodzik - do 12 lat, junior - do 
18 lat 
3) Konkurencja Semi Contact Karate- system do dwóch przegranych 
walk: 
 
Semi Contact Dz iChłopców 12-15 lat – po 7 kategorii wagowych                              
-35kg-40kg/-45kg/ -50kg/ -55kg/ -60kg/ +60kg 
Semi Contact Dz iChłopców 16-18 lat – po 7 kategorii wagowych                                                           
-45kg/ -50kg/ -55kg/ -60kg/ -65kg/-70kg/+70kg 
 
UWAGA!! 
Przy ustalaniu wieku startuje cały rocznik kalendarzowy bez względu na miesiąc urodzenia. 
Do walk Ju-jitsu i Karate dopuszczone zostaną osoby posiadające aktualną kartę zdrowia 
sportowca podbitą przez lekarza sportowego, trener przywozi listę z podbitymi i aktualnymi 
książeczkami sportowca do walk, legitymacją szkolną oraz deklaracją Rodo. 
 

WSZYSTKIE DRUŻYNY ZOBLIGOWANE SĄ DO WYSTAWIENIA 
KWALIFIKOWANYCH SĘDZIÓW. 

 

Zasady zgłoszenia: 
 
Ostateczny termin zgłoszenia: 03 listopada 2018 r. – uwaga, liczba miejsc na zawody 
ograniczona, proszę o szybkie zgłoszenia-istnieje tylko150 miejsc zgłoszeniowych. 
Zgłaszanie zawodników po terminie nie będzie możliwe. 
 
e-mail: wkisiel.pszps@gmail.com 
 
 
Udział w konkurencjach indywidualnych:    40zł –pierwsza konkurencja, każda następna 30zł 
Udział w konkurencjach drużynowych:        Kata synchroniczne:3x30zł= 90zł , duo-system 
2x35zł= 70zł 
                                                                                          
Zgłoszenie:                  Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) 
 
Uczestnicy:                  Każdy uczestnik zobligowany jest do ubezpieczenia od NNW we 
                                      własnym zakresie przez trenera 
 
Zasady:                         Regulamin konkurencji w karate jak w IBF, ju-jitsu jak w PZJJ  
 

Strona internetowa:       www.jujitsukarate.pl 
 
Nagrody:                       Miejsca od 1 do 3 – medal i dyplom, dyplomy uczestnictwa dla 
                                       wszystkich startujących. Puchar dla najlepszego zawodnika 
                                       i zawodniczki w konkurencjach kata , walkach semi i ju-jitsu  

Otwarcie: Sobota: 17 listopada  2018  -  godz. 9:30  
 
Rejestracja i ważenie:                  od godz. 8:00 do godz. 9:00  
                                                     

Kierownik zawodów:     Wiesław Kisiel- tel.514355204, wkisiel.pszps@gmail.com 
Sędzia główny turnieju w Karate :  V-prezes zarządu PFB Franciszek Kamiński, z-ca  
Mirosław Krajewski, Sędzia główny turnieju w Ju-jitsu Roman Zieliński  

 

Uwaga! Konkurencje walk i kata rozegrane tylko przy co najmniej dwóch zawodnikach, 

pojedynczy zawodnik -wraca bez medalu i otrzymuje zwrot startowego, możliwość łączenia 

sąsiednich wag za wcześniejszą zgodą trenera lub opiekuna zawodnika. 

http://www.jujitsukarate.pl/
mailto:wkisielpszps@gmail.com

