
 

 

  

Otwarty Puchar Świata Kong Sao w Sztukach 
Walki 

Konkurencje: Kata, Kata z bronią, Kata synchroniczne, 

Semi Contact, Mix Kumite, 

K1 (full kontakt), Open Combat (MMA),  

 

 Organizatorzy: Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Kong Sao 

 oraz MOSiR w Mikołowie 

 

26 października 2019, Mikołów, ul. Bandurskiego 1a  

  Konkurencje Kata:  

Dziewczęta: 
kategoria dzieci: dla urodzonych do 2009-10-25 
kategoria juniorzy młodsi: dla urodzonych pomiędzy 2006-
10-26 a 2009-10-25 
kategoria juniorzy: dla urodzonych pomiędzy 2003-10-26 a 
2006-10-25 

Chłopcy: 
kategoria dzieci: dla urodzonych do 2009-10-25 
kategoria juniorzy młodsi: dla urodzonych pomiędzy 2006-10-
26 a 2009-10-25 
kategoria juniorzy: dla urodzonych pomiędzy 2003-10-26 a 
2006-10-25 

 

kategoria seniorzy: urodzeni przed 2003-10-25 
Uwaga: w przypadku zgłoszenia znacznej ilości osób (w 
wieku seniorskim) z mistrzowskimi stopniami 
zaawansowania zostanie rozegrana dla nich osobna 
rywalizacja. 

kategoria seniorzy: urodzeni przed 2003-10-25 
Uwaga: w przypadku zgłoszenia znacznej ilości osób (w wieku 
seniorskim) z mistrzowskimi stopniami zaawansowania 
zostanie rozegrana dla nich osobna rywalizacja. 

 

 Kata z bronią:  

Dziewczęta: 
kategoria dzieci: dla urodzonych do 2009-10-25 
kategoria juniorzy młodsi: dla urodzonych pomiędzy 2006-
10-26 a 2009-10-25 
kategoria juniorzy: dla urodzonych pomiędzy 2003-10-26 a 
2006-10-25 

Chłopcy: 
kategoria dzieci: dla urodzonych do 2009-10-25 
kategoria juniorzy młodsi: dla urodzonych pomiędzy 2006-10-
26 a 2009-10-25 
kategoria juniorzy: dla urodzonych pomiędzy 2003-10-26 a 
2006-10-25 

 

kategoria seniorzy: urodzeni przed 2003-10-25 
Uwaga: w przypadku zgłoszenia znacznej ilości osób (w 
wieku seniorskim) z mistrzowskimi stopniami 
zaawansowania zostanie rozegrana dla nich osobna 
rywalizacja. 

kategoria seniorzy: urodzeni przed 2003-10-25 
Uwaga: w przypadku zgłoszenia znacznej ilości osób (w wieku 
seniorskim) z mistrzowskimi stopniami zaawansowania 
zostanie rozegrana dla nich osobna rywalizacja. 

 

Kata synchroniczne: 
Kata synchroniczne juniorów: jedna kategoria wiekowa, bez podziału na płeć dla zawodników urodzonych 

 do 2003-10-26 (jeden z zawodników może być w kategorii wiekowej wyższej) 
Kata synchroniczne seniorów: bez podziału na płeć dla zawodników urodzonych przed 2003-10-25 (jeden z zawodników 

może być w kategorii wiekowej niższej) 

 



 Konkurencja Semi Contact:  

Semi Contact Dziewcząt  
(dla urodzonych pomiędzy 2007-10-26 do 2003-10-25): 
-45kg/ -50kg/ -55kg/ -60kg/ +60 kg 

Semi Contact Chłopców   
(dla urodzonych pomiędzy 2007-10-26 do 2003-10-25):  
-45kg/ -50kg/ -55kg/ -60kg/ +60kg 

 

Semi Contact Kobiet ( 
urodzeni przed 2003-10-25 włącznie): 
-55kg/ -60kg/ -65kg/ -70kg/  +70kg 

Semi Contact Mężczyzn  
(urodzeni przed 2003-10-25 włącznie):  
60kg/ -65kg/ -70kg/ -75kg/ -80kg/ -85kg/ -90kg/ +90kg 

 

 
 

 

 Mix Kumite (semi, judo, parter) 

kategoria dzieci /tylko judo i parter: chłopcy i dziewczęta osobno/ dla urodzonych do 2007-10-25: 
kategorie wagowe:  -25kg,-30kg,-35kg,-40kg, +40kg 
 

kategoria juniorzy (chłopcy i dziewczęta osobno) dla urodzonych pomiędzy 2007-10-25 do 2003-10-26: 
kategorie wagowe:  -45kg,-50kg,-55kg,-60kg, -65kg, +65kg 
 

kategoria seniorzy (mężczyźni) urodzeni przed 2003-10-25 włącznie: 
kategorie wagowe: -65kg,-70kg,-75kg,-80kg,-85kg, -90kg, +90kg 

Kobiety seniorki urodzone przed 2003-10-25 włącznie: 
kategorie wagowe: -56kg, +56kg 
 

 

 K1 (full kontakt):  

Rozegrane zostaną tylko kategorie męskie. Udział tylko dla zawodników powyżej 18 lat 

 Podział na 7 kategorii dla mężczyzn: -60kg, -65kg, -70kg, -77kg, -83kg, -91kg, +91kg. 

 

 Open Combat (MMA):  

Rozegrane zostaną tylko kategorie męskie. Udział tylko dla zawodników powyżej 18 lat 

Podział na 7 kategorii dla mężczyzn: -60kg, -65kg, -70kg, -77kg, -83kg, -91kg, +91kg. 

 

WSZYSTKIE DRUŻYNY ZOBLIGOWANE SĄ DO WYSTAWIENIA KWALIFIKOWANYCH SĘDZIÓW I 
TRENERÓW. 

 

Zasady zgłoszenia: 
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego oraz 
opłaconą polisę od następstw NNW (do wglądu razem z dowodem tożsamości podczas ważenia zawodników). 

Podziału zawodników na kategorie wagowe w konkurencjach kontaktowych dokonują sędziowie 
koordynatorzy poszczególnych konkurencji. W uzasadnionych przypadkach mogą oni po zakończeniu ważenia 
zawodników (przy zachowaniu tolerancji wagi rzeczywistej plus/minus 0,6 kg) przenieść zawodnika do wyższej 
lub niższej kategorii wagowej. 

 

Ostateczny termin zgłoszenia zawodników i drużyn:  12 października 2019 
wyłącznie na prawidłowo wypełnionych oryginalnych kartach zgłoszeniowych na adres e-mail: sylwekcz@vp.pl 

 

 
OPŁATY WPISOWE: 
Udział w konkurencjach indywidualnych:                   Każda konkurencja indywidualna 60 PLN,  
 

 

Udział w konkurencjach drużynowych:                       Kata synchroniczne: 180 PLN za drużynę 
 

 



Zgłaszanie zawodników w trakcie turnieju nie będzie możliwe.   

 
Łączna opłata wpisowa za drużynę powinna zostać dokonana przez trenera (klub) na rachunek bankowy: 
 
  Konto: 
  Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Kong-Sao, 43-190 Mikołów, ul. Górnicza 3/1 
  Numer rachunku: 32 1050 1634 1000 0023 1323 9580 

 

Zasady:                               Regulaminy: ogólny, kata i walk Kong Sao  
 

 

Strona internetowa:       www.kongsao.pl  

Nagrody:                     Miejsca od 1 do 3 – okolicznościowy medal i dyplom, dyplomy uczestnictwa dla wszystkich         
startujących. Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki.

 

 

 

TERMINARZ ZAWODÓW: 
Szkolenie sędziów       
i trenerów:                        Piątek, 25 października 2019, o godz. 17:00 hala sportowa ul. Bandurskiego 1A 
 

SOBOTA 26 października 2019r.: 
Oficjalne otwarcie:          godz. 9:00, ul. Bandurskiego 1A 
konkurencje: kata, kata z bronią, kata synchr., semi contact, mix kumite; K1 (full kontakt),  Open Combat (MMA). 
 

 

Rejestracja i ważenie zawodników:  
w piątek, 25 października 2019, w godz. 17:00 – 18:00, ul. Bandurskiego 1A podczas  szkolenia 

trenerów i sędziów; 
w sobotę, 26 października 2019, w godz. 7:30 do 8:30  ul. Bandurskiego 1A; 

 
Koordynator zawodów:      Sylwester Czarnota 
Rada sędziowska:      
Adam Noras – sędzia główny zawodów, koordynator pracy poszczególnych konkurencji.       
Adam Noras – koordynator pracy sędziów w konkurencjach kata,  
Jerzy Kniaziuk – koordynator pracy sędziów w konkurencjach Semi Contact,  
Mirosław Krajewski - koordynator pracy sędziów w konkurencji Mix Kumite,  
Krzysztof Pobożniak – koordynator pracy sędziów w konkurencji Open Combat i K1 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować 

wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

Zakwaterowanie: 

Zajazd   Patio, ul. Kościuszki 352 , 40-690 Katowice, tel:  32 202 95 56, fax: 32 202 95 58 

Motel "A & P", ul. Jasna 1, 43-190 Mikołów, tel. 32 226 04 50 

HOTEL PiK , ul. Młyńska 5, 43-190 Mikołów,  tel.+48 32 32 32 800, fax +48 32 32 32 801, e-mail: 
recepcja@hotelpik.pl 

Hotel Łaziska, ul. Moniuszki 15, Łaziska Górne,  e-mail: hotelaziska@wp.pl tel. 32 738-92-25,  

Zajazd  Pod  Kasztanem, ul. Dąbrowszczaków,  Wyry, śląskie, tel. 069 830-49-30 

Hotel Ristorant Moccadoro, tel 32 738 11 12, www.moccadoro.pl 

Hotel I Restauracja  Sjesta, 43-190 Mikolów, ul. Gliwicka 158 A, www.sjestahotel.pl  tel 32 226 78 72,  e-mail 
recepcja@sjestahotel.pl 

Hotel Agro , Mikolów  ul. Gliwicka  85, tel. 0048 32 2261492, www.podwiatrakiem.e-meteor.pl 

     


