
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAWODÓW ESKA/ WSKA  

oraz Pracy Zespołu Sędziowskiego Shotokan POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE 

  
Rozdział I 

  

Warunki organizacji zawodów Karate Shotokan 

  
 Warunkiem używania w nazwie zawodów lub turnieju zwrotu lub skrótu World Shotokan 

Karate-do Association (WSKA) lub European Shotokan Karate-do Association (ESKA) w 

znaczeniu bezpośrednim lub domyślnym, jest spisanie stosownej umowy z Polskim Związkiem 

Karate, członkiem WSKA (ESKA), jego oficjalnym przedstawicielem w Polsce. W 

pozostałych przypadkach dozwolone jest jedynie prowadzenie zawodów w/g przepisów 
WSKA z zaznaczeniem tego faktu w regulaminie, a nie w nazwie turnieju. Organizacja 

zawodów o nazwie: „Mistrzostwa Polski”, "Puchar Polski..." "Ogólnopolski Turniej..." , 

bezpośrednio lub pośrednio określające Krajowy charakter imprezy, wymaga pozytywnej 

opinii Polskiego Związku Karate. 

 Organizator zawodów winien zabezpieczyć i przygotować na czas trwania zawodów: 

 halę sportową o parametrach zgodnych z właściwymi normami (oświetlenie, podłoże, 

temperatura hali, zaplecze socjalne) wraz z tatami, 
 salę bezpośrednio przylegającą do hali lub miejsce do rozgrzewki dla zawodników, 

 wykwalifikowaną opiekę medyczną, 

 tablice do rejestracji i przebiegu walk, w liczbie zgodnej z ilością tatami 

 gongi, stopery, protokoły walk, 
 czerwone i białe chorągiewki -  5 kompletów (biała i czerwona) na każde tatami 

 tablice punktowe -  7 tablic na każde tatami (każda będzie miała cyfry od 5 do 9 w 

kolorze czarnym i dziesiętne od 0 do 9 w kolorze czerwonym) 
 karty  dla konkurencji kata kadetów, juniorów i seniorów zgodnie z przepisami WSKA 

w przypadku dzieci kata w poszczególnych rundach można modyfikować do potrzeb 

po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji 
Sędziowskiej   

 mikrofon i nagłośnienie 

 osoby do obsługi tablic, stopera i prowadzenia protokołów walk  

 posiłki i noclegi dla sędziów wg listy wskazanej przez Przewodniczącego Komisji 
Shotokan i zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Komisji Karate Shotokan 

PZK 

 W pracach Zespołu Sędziowskiego mogą brać udział jedynie sędziowie kwalifikowani 

posiadający licencje Polskiego Związku Karate lub licencję sędziowską Narodowej 

Federacji zrzeszonej w ESKA/WSKA. 

 Wszelkie działania związane z organizacją i przebiegiem zawodów muszą być zgodne z treścią 

przepisów obowiązujących w tym zakresie. Do sędziowania danego turnieju skład Zespołu 

Sędziowskiego jest każdorazowo powołany przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej 

Shotokan PZK.  

 
Rozdział II 

Uprawnienia i obowiązki sędziów 

  
1. Każda kwalifikacja sędziowska obejmuje uprawnienia przysługujące także 

kwalifikacjom niższym od niej. Sędziowie nie mogą wykonywać czynności i korzystać z 

uprawnień ponad posiadane pod rygorem ich całkowitej utraty. W szczególnych przypadkach 

wykonywania czynności ponad posiadane kwalifikacje wymagana jest zgoda Komisji 
Sędziowskiej Shotokan PZK wydana imiennie dla sędziów przez Przewodniczącego w/w 

Komisji. 

     Sędzia Okręgowy B (Judge B) 

 uprawniony do sędziowania podczas zawodów w obrębie danego okręgu PZK, jako 



Sędzia Narożnikowy (boczny), 

 uprawniony do pracy w Zespole Sędziowskim podczas zawodów ogólnopolskich oraz 

Mistrzostwa Polski i Puchar Polski jako sędzia Narożnikowy (boczny), 
 uprawniony do podejmowania czynności związanych z porządkiem i przygotowaniem 

planszy do rozgrywek 

          Sędzia Okręgowy A (Judge A) 

 uprawniony do pracy w Zespole Sędziowskim podczas zawodów ogólnopolskich oraz 
Mistrzostwa Polski i Puchar Polski jako sędzia Narożnikowy (boczny), 

 uprawniony do podejmowania czynności związanych z porządkiem i przygotowaniem 

planszy do rozgrywek, 
 uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia 

protokolant i / lub Sędzia Narożnikowy (boczny) 

 uprawniony do sędziowania podczas zawodów jako Sędzia Prowadzący po 
uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej na wniosek Szefa Planszy  

         Sędzia KRAJOWY (Referee) 

 uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych takich jak Mistrzostwa 

Polski, Puchar Polski jako Sędzia Prowadzący 
 uprawniony do pełnienia funkcji Sędziego Głównego tylko w przypadku pisemnej 

uzasadnionej rezygnacji Sędziego o wyższych kwalifikacjach po uzgodnieniu z 

Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej 
 uprawniony do pracy podczas zawodów krajowych jako Szef Planszy 

         Sędzia Międzynarodowy JUDGE ESKA 

 uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych i międzynarodowych jako 

Sędzia Główny. 
 uprawniony do przewodniczenia komisji egzaminacyjnej dla kandydatów i sędziów 

WSKA 

 uprawniony do prowadzenia szkoleń z zakresu przepisów sędziowskich w obrębie 
kraju. 

          Sędzia Międzynarodowy REFEREE WSKA 

 uprawniony do  podejmowania ostatecznej decyzji zgodnie z przepisami i zasadami 
WSKA  

 

 

Rozdział III 

Organizacja zawodów 

 

1. Organizator zawodów jest zobowiązany do wypłacenia ryczałtu i zwrotów kosztów 

przejazdu dla uprawnionych sędziów zgodnie z listą zatwierdzoną przez Przewodniczącego 

Podkomisji Sędziowskiej lub Sędziego Głównego zawodów. 

2. Ryczałty sędziowskie: 
 Sędzia Okręgowy B - 150,00 zł netto 

 Sędzia Okręgowy A – 180,00 zł netto 

 Sędzia KRAJOWY – 250,00 zł netto 

 Sędzia Międzynarodowy JUDGE  ESKA– 400,00 zł netto 
 Sędzia Międzynarodowy REFEREE WSKA – 500,00 zł netto 

 dodatek dla Sędziego Szefa Planszy – 25% ryczałtu netto 

 dodatek dla Sędziego Głównego zawodów - 50 % ryczałtu netto 
3. Każdy powołany, uprawniony sędzia otrzyma od organizatora zwrot kosztów przejazdu 

pociągiem pośpiesznym a w przypadku braku bezpośredniego połączenia sędziowie zawodów 

powinni otrzymać od organizatora zwrot kosztów przejazdu innymi dostępnymi środkami 

transportu (na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. samochód) po uprzednim, 
indywidualnym ustaleniu tego faktu z gospodarzem /organizatorem zawodów.  

4. Organizator zawodów (jeżeli nie zmienia tego odrębna umowa) zapewnia dodatkowo: 

 napoje i przekąski w czasie zawodów trwających do 3 godzin, 
 napoje, przekąski i obiad (lub ekwiwalent pieniężny) w czasie zawodów trwających 



powyżej 3 godzin, 

 nocleg ze śniadaniem sędziom powołanym zamieszkałym w odległości powyżej 150 

kilometrów oraz wszystkim pozostałym powołanym sędziom w sytuacji, gdy zawody 
rozpoczynają się przed godziną 11.00 

5. Ryczałty sędziowskie wymienione w pkt 2 obowiązują na zawodach ogólnopolskich 

organizowanych pod patronatem PZK. W innych przypadkach ryczałty sędziowskie mogą być 

zmienione po  uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej Shotokan PZK. 
6. Na zawodach PZK obowiązują  wzory protokołów do przeprowadzania walk oraz 

sprawozdania z przebiegu zawodów. Wzory w/w dokumentów opracowane zostaną przez  

Komisję Sędziowską Shotokan PZK. 
 

Zarząd  

Polskiego Związku Karate 

 


