
PUCHAR ŚLĄSKA W OYAMA KARATE – KATA / KOBUDO KATA 

1. Miejsce i czas zawodów: Szkoła Podstawowa nr 29,  ul. Lwowska 36, Chorzów, 7.03.2020.            
Puchar Śląska - godz. 10.00 (zakończenie planowane w okolicach godziny 13.00) 

2. Opłata startowa: 30 zł. Zgłoszenia wraz z opłatą należy złożyć do 29.02.2020. 

3. Kategorie startowe: 
PUCHAR ŚLĄSKA 

              KONKURENCJA KATA 
 Kat. A (początkująca) - do 9j kyu, *BM-17/18, 18/19, 19/20. Kata 1. 
 Kat. B (średniozaawansowana) - do 9j kyu, *M-17/18, 18/19, 19/20. Kata 1. 
 Kat. C (początkująca) – 9, 9s, 8j kyu, *BM-17/18, 18/19, 19/20 Kata 1,2. 
 Kat. D (średniozaawansowana) - 9, 9s, 8j kyu, *M 17/18, 18/19, 19/20 Kata 1,2. 
 Kat. E (początkująca) - 8, 8s , 7j, 7,7s Kyu, *BM-17/18, 18/19, 19/20 Kata 1,2,3. 
 Kat. F (zaawansowana) - 8, 8s , 7j, 7,7s Kyu, *M-17/18, 18/19, 19/20 Kata 1,2,3. 
 Kat. G (początkująca) - 6j, 6, 6s, 5j, 5, 5s, 4j Kyu, *BM-17/18, 18/19, 19/20 Kata 2,3,4. 
 Kat. H (zaawansowana) - 6j, 6, 6s, 5j, 5, 5s, 4j Kyu, *M-17/18, 18/19, 19/20 Kata 2,3,4,5 

 
KONKURENCJA KOBUDO KATA 

 Kat. I – do 7s kyu –  Tonfa 2, Bo 2 
 Kat. J – od 6j kyu – Tonfa 2, Bo 2 

Objaśnienie przyporządkowania do kategorii 

1. Kategorie początkujące w konkurencji Kata przeznaczone są dla wszystkich zawodników, którzy w bieżącym oraz 

w ubiegłych dwóch sezonach nie zajęli medalowego miejsca w konkurencji Kata na klubowych zawodach karate 

(Puchar Śląska, Puchar Prezesa Klubu, Wakacyjny turniej Oyama Karate Zawody o Puchar Prezydenta Miasta Tychy) 

Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz innych ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach w Kata.  

Zapis skrótowy: BM-17/18, 18/19, 19/20.  

2. Kategorie średniozaawansowane i zaawansowane w konkurencji Kata przeznaczone są dla wszystkich 

zawodników, którzy w bieżącym oraz w ubiegłych dwóch sezonach zajęli medalowe miejsca w konkurencji Kata na 

klubowych zawodach karate (Puchar Śląska, Puchar Prezesa Klubu, Wakacyjny turniej Oyama Karate Zawody o 

Puchar Prezydenta Miasta Tychy) Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz innych ogólnopolskich i 

międzynarodowych zawodach w Kata. 

Zapis skrótowy: M-17/18, 18/19, 19/20.  

(tu odciąć) 

PUCHAR ŚLĄSKA W OYAMA KARATE – KATA / KOBUDO KATA 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH 

Imię i nazwisko zawodnika:................................................................................................................... 

Wiek (proszę podać rok urodzenia):……………………………....Posiadany stopień w karate (kyu):………….. 

Kategoria startowa:………………………………………………………………………       Sekcja:………………………………. 

 

……………………………………………………….                                                                       …………………………………………………… 

               Podpis zawodnika                                                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego  



Wypełnić w przypadku niepełnoletniego zawodnika  
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w niniejszych zawodach. Potwierdzam zawarte dane oraz 
zapoznaniesię  
z treścią regulaminów sportowych Federacji.  
  

Tak/Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych z 
jego udziałem w niniejszych zawodach przez organizatora, Federację oraz Klub.  
(Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia przez dziecko udziału w 
zawodach) 
 
Tak/Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych (tj. danych dotyczących 
zdrowia)  
mojego dziecka w celu jego udziału w zawodach przez organizatora zawodów, Federację oraz Klub. 
//(Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału dziecka w zawodach). 
 

Tak/Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka tj. imienia, nazwiska i 
wizerunku  
w celach reklamowych, informacyjnych i sprawozdawczych organizatora zawodów, Klubu i Federacji. 
Jestem świadom, że dane osobowe a w szczególności wizerunek mogą być użyte do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i 
dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby promocyjne organizatora zawodów, Klubu i Federacji. 

 
 
 
..................................................... , dnia ........................ r.                     
 
 
 
…..…………........................................................ ……………………………………………………………. 
                    /miejscowość/     /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
 
 
 
 
  

 

 

 


