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ZAPROSZENIE 

      Wzorem ubiegłych lat pragnę w imieniu Śląskiego Okręgowego 

Związku Karate Tradycyjnego i Klubu MUKS Bytom zaprosić na 

Silesia Cup - Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Województwa 

Śląskiego w Karate Tradycyjnym. W tym roku objęte patronatem 

PZKT. 

     Mistrzostwa zostaną rozegrane 20.05.2012 w Bytomiu w Hali „Na 

Skarpie” w ramach Weekendu Sztuk Walki.  

   Jak zwykle dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody 

rzeczowe (odtwarzacze mp3,  plecaki, koszulki itp.) oraz drobne 

upominki dla każdego uczestnika zawodów.  

    W tym roku dla najlepszego zawodnika turnieju przygotowaliśmy 

szczególną niespodziankę - japoński miecz - katanę (ostry, bojowy),  

wykuty specjalnie na tę okazję przez kowala artystę według 

oryginalnej technologii. 

   W zeszłym roku w Silesia Cup wystartowało około 250 

zawodników z 23 klubów z Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii i 

Polski (wśród nich wielu medalistów mistrzostw Polski, Czech, 

Europy i świata). Patronat nad imprezą objął Wojewoda śląski i 

Prezydent Miasta Bytomia. 

Pragnę nadmienić, że naszą ambicją (i wieloletnią praktyką) jest 

sprawne rozgrywanie zawodów, dlatego przewidujemy, że 

mistrzostwa trwać będą od godziny 14.00 do 18.30.  

  Dalsze szczegóły w regulaminie i programie. 

   Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia w Bytomiu! 

Janusz Sowa 

 

 



Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego – Silesia Cup 

Regulamin i Program 

Organizatorzy:  MUKS Bytom oraz ŚOZKT 

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

Data:  20.05.2012, eliminacje i finały w godzinach 14-18.30 

Kategorie i konkurencje: 

Dzieci: 

Grupa A (7 lat i młodsi)  

ur. 2005 i później 

Grupa B (8, 9 lat) 

ur. 2004, 2003 

Grupa C (10, 11, 12 lat) 

ur. 2002, 2001, 2000 

 

Kata ind. chłopców 

Kata ind. dziewcząt 
 
w 3 grupach: 9-7 kyu 

                     6-4 kyu 
                     3-1 kyu 

 

Kata ind. chłopców 

Kata ind. dziewcząt 
 
w 3 grupach: 9-7 kyu 

                      6-4 kyu 
                      3-1 kyu 
 

 

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,  
                                    w finale sędzia wybiera kata, dostosowując do niższego stopnia 

 

 

Juniorzy młodsi (1999-1997) 

 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 (1996-1994) 

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

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

Seniorzy (1993 i starsi) 

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

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

 

Oczywiście w każdej grupie oddzielnie 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 11 maja 2012 (w tym terminie startowe wynosi 15 zł za konkurencję, po tym 

terminie podwójna opłata startowa). 

 Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

Zawodnicy polscy powyżej dziesiątego roku życia powinni posiadać licencję członkowską PZKT.
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