
VII PUCHAR ORIENTU 
 

Z przyjemnością informujemy wszystkich naszych zawodników, że tegoroczny VII Puchar „Orientu”  

Dzieci i Młodzików odbędzie się w niedzielę, 15. czerwca w Częstochowie. Zawody połączone będą z 

rodzinnym festynem, który skierowany jest do wszystkich mieszkańców Częstochowy.  

Prosimy o uwzględnienie tego terminu w swoich planach. 

Liczymy na stuprocentową frekwencję wszystkich zawodników „Orientu”. 

Miejsce: teren przy SP 53 w Częstochowie, ul. Orkana 95/109 

 

W turnieju udział wezmą trzy grupy wiekowe: dzieci młodsze (roczniki 2009, 2010, 2011) dzieci 

starsze (roczniki 2005, 2006, 2007, 2008) i młodzicy (roczniki 2002, 2003, 2004). 

Wymogiem formalny będzie pisemna zgoda rodziców. Ze względu na rekreacyjny i wewnątrzklubowy 

charakter turnieju nie będą koniecznie badania od lekarza sportowego. 

W rozwinięciu wiadomości znajduje się szczegółowy komunikat zawodów… 

Data: 15.06.2014r. (niedziela) 

Godziny: szczegółowy podział podany zostanie niebawem 

 

Miejsce: Częstochowa, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53, ul. Orkana 95/109 

 

Organizator: Klub Sportowy „Orient”, Zbigniew Pawlak, Magdalena Makowska 

 

Miło nam poinformować, że Miasto Częstochowa wspiera nasze działania. 

Zbliżający się turniej VII PUCHAR ORIENTU zostanie zorganizowany przy współudziale Urzędu Miasta 

w ramach Inicjatyw Lokalnych 

 

  

Uczestnicy: 

1. Dzieci młodsze, roczniki: 2009, 2010, 2011  

2. Dzieci starsze, roczniki: 2005, 2006, 2007, 2008 

3. Młodzicy, roczniki 2002, 2003, 2004 

 

W turnieju startują wszyscy zawodnicy za wyjątkiem osób posiadających czerwone i niebieskie 

pasy.  Pod uwagę nie będą brane stopnie zdobyte podczas egzaminu w czerwcu, np. jeśli 

zawodnik posiada pas zielony z niebieską belką i podczas egzaminu czerwcowego zdobędzie pas 

niebieski- może brać udział w turnieju – liczą się stopnie zdobyte wcześniej.  

 

 

 



Wymagania: 

 

- pisemna zgoda i oświadczenie rodziców dot. udziału w turnieju; 

- dobok lub strój klubowy (Strój klubowy dozwolony jest tylko dla osób trenujących krócej niż 1 rok, 

pozostali startować mogą tylko w dobokach); 

- sprzęt sportowy (zawodnicy trenujący dłużej niż 1 rok muszą posiadać własny sprzęt sportowy, 

pozostali będą mieli możliwość wypożyczenia sprzętu klubowego); 

- zgłoszenie w terminie (do 10 czerwca) - (zgłoszenie obejmuje zapisanie się na listę startową, zwrot 

wszystkich dokumentów oraz dokonanie opłaty startowej). 

Startowe: 35zł (płatne u instruktorów) 

 

Zgłoszenia: do instruktorów, w nieprzekraczalnym terminie do 10. czerwca 

ZAZNACZAMY, ŻE PO TYM TERMINIE ŻADNE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. 

Dojazd: we własnym zakresie 

 

Konkurencje: 

  

Dzieci młodsze: 

1. Techniki szybkościowe: apchaolligi 

2. Walki soft-stick 

3. Tor przeszkód 

 

Dzieci starsze: 

1. Techniki szybkościowe: dollyo chagi 

2. Walki soft-stick 

3. Techniki specjalne: twimyo nopi ap chagi 

  

 

 



Młodzicy: 

1. Techniki szybkościowe: dollyo chagi 

2. Walki semi-contact (dla zawodników trenujących dłużej niż 1 rok) 

3. Walki soft-stick (dla zawodników trenujących krócej niż 1 rok) 

4. Techniki specjalne: twimyo nopi ap chagi 

  

Nagrody: medale, dyplomy za miejsca i dyplomy uczestnictwa, upominki rzeczowe 

 

Wyżywienie: każdy zawodnik otrzyma talon na posiłek 

 

 

Atrakcje dodatkowe: 

 

- pokazy psich zaprzęgów, 

 
- loteria fantowa,  

-konkursy rekreacyjne dla dzieci i rodziców, 

-konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców, 

-dmuchańce. 

 

Wszystkie atrakcje zapewnione są w ramach wpisowego, za korzystanie z atrakcji nie będą 

wymagane dodatkowe wpłaty. 

 

Udział w części rekreacyjnej mogą brać nie tylko zawodnicy, ale także osoby spoza klubu. 

Uczestnictwo będzie bezpłatne.  

 

Przez cały czas trwania festynu dostępna będzie także kawiarenka, w której będzie można zakupić 

kiełbaski z grilla, napoje itp.  

 

 


