
REGULAMIN ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO  

i KOMISJI Sędziowskiej SHOTOKAN  

Polskiego Związku Karate 

 
I. Zespół Sędziowski i Komisja Sędziowska 

 
1. W skład Zespołu Sędziowskiego wchodzą wszyscy sędziowie posiadający ważne kwalifikacje 

oraz aktualne licencje sędziowskie w PZK. 
2. Komisja Sędziowska Shotokan jest powołana do kierowania całokształtem działalności i 

sprawowania nadzoru nad prowadzoną działalnością Zespołu Sędziowskiego. Praca w 

Komisji Sędziowskiej Shotokan jest pracą społeczną. Komisja Sędziowska Shotokan 

wybierana jest ze składu Zespołu Sędziowskiego w drodze głosowania jawnego lub tajnego na 
okres 4 lat. 

3. Skład Komisji Sędziowskiej Shotokan jest zatwierdzany przez Zarząd PZK, składa się z 

5 osób: Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej wybieranego przez Zarząd PZK oraz 
Członków Komisji Sędziowskiej w ilości 4 osób wybieranych przez Zespół Sędziowski  

4. Prawo do głosowania w Zespole Sędziowskim mają wszystkie osoby posiadające, co najmniej 

kwalifikacje Sędzia Okręgowy (JUDGE) i wchodzące w skład Zespołu Sędziowskiego. 
Osoby kandydujące do składu Komisji Sędziowskiej muszą posiadać kwalifikacje, co 

najmniej Sędzia Krajowy (REFEREE) i muszą należeć do Zespołu Sędziowskiego oraz nie 

mogą być w składzie innej Komisji Sędziowskiej. 

5. Posiedzenia Komisji Sędziowskiej odbywają się na wniosek Przewodniczącego lub min 2 
członków Komisji jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku i/lub w miarę potrzeb. 

 

 

II. Uprawnienia i obowiązki Komisji Sędziowskiej 

 
1. Do Kompetencji Komisji Sędziowskiej Shotokan PZK należy: 

 
 Podejmowanie decyzji w imieniu Zespołu Sędziowskiego 
 Kierowanie działalnością Zespołu Sędziowskiego i Komisji Sędziowskiej Shotokan PZK 

 Ścisła współpraca z podobnymi organizacjami na terenie Europy i Świata 

 Prowadzenie działalności szkoleniowej dla sędziów, trenerów, zawodników i innych osób 
zainteresowanych tematyką powyższych zapisów. 

 Weryfikacja kwalifikacji umiejętności sędziów, co najmniej 1 raz na 2 lata dla sędziego o 

uprawnieniach Sędziego Okręgowego A i B (JUDGE A i B) oraz Krajowego wg zasady 
minimum 1 raz na 3 lata – weryfikacja w tym przypadku poprzez aktywny udział w 

Mistrzostwach Polski i/lub Pucharze Polski. 

 Udział 2 członków Komisji Shotokan PZK wspólnie z Przewodniczącym Komisji Shotokan 

PZK w Komisji Egzaminacyjnej weryfikującej stopnie sędziowskie. 
 Opracowywanie i uaktualnianie w miarę potrzeb obowiązujących przepisów sędziowskich w 

danych systemach rozgrywek 

 Rozstrzyganie protestów w przypadku sporów dotyczących sposobu sędziowania przez 
sędziów w trakcie zawodów lub po ich zakończeniu 

 Ustalanie stawek sędziowskich na dany rok pracy w zależności od kwalifikacji sędziowskich i 

wnioskowanie o ich akceptację przez władze PZK. 

 Opracowywanie regulaminów wewnętrznych, planów pracy, sprawozdań z działalności 
Zespołu Sędziowskiego. 

 Przygotowania i zatwierdzania składu sędziów w zawodach i stażach zagranicznych 

finansowanych przez PZK. 
 

2. Do Kompetencji Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej należy: 

 
 Kierowanie całokształtem działalności Komisji Sędziowskiej Shotokan PZK i Zespołu 

Sędziowskiego oraz reprezentowanie spraw i interesów Zespołu Sędziowskiego i Komisji 

Sędziowskiej Shotokan w kraju i zagranicą przed wszystkimi organami do tego upoważnione.  

 Współpraca z pozostałymi członkami Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Karate. 
 Współpraca z podobnymi organizacjami na terenie Europy i Świata 



 Dbanie o właściwy rozwój merytoryczny Zespołu Sędziowskiego. 

 Pozyskiwanie osób właściwych do współpracy służącej rozwojowi Zespołu Sędziowskiego. 
 Tworzenie i przygotowanie kalendarza imprez karate SHOTOKAN na dany rok oraz 

współudział w przygotowywaniu kalendarza imprez PZK na dany rok kalendarzowy. 

 Powoływanie sędziów do Zespołu Sędziowskiego ESKA/WSKA w zależności od rodzaju i 
miejsca danych zawodów sportowych.  

 Powoływanie Sędziego Głównego danej imprezy sportowej rozgrywanej w systemie 

ESKA/WSKA zgodnej z kalendarzem imprez PZK na dany rok. 

 

 

III. Kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki sędziów 

  

1. Wyróżniamy następujące krajowe kwalifikacje sędziów dla systemu ESKA/WSKA 

 

Sędzia Okręgowy A(Judge A) 

Sędzia Okręgowy B (Judge B) 
Sędzia Krajowy (Referere) 

Sędzia Międzynarodowy ESKA - Międzynarodowy JUDGE 

Sędzia Światowy WSKA - Międzynarodowy REFEREE  

 

2. 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 przypadkach 
uzasadnionych zgodę na wykonywanie czynności ponad posiadane kwalifikacje wydaje 

imiennie Przewodniczący Podkomisji Sędziowskiej Shotokan PZK na daną imprezę sportową. 

 
3. Sędziowie winni przystępować do atestacji uzyskując pozytywny wynik teorii (przepisy) i 

praktyki minimum raz na dwa lata dla Sędziego Okręgowego A i Okręgowego B . Sędzia 

Krajowy minimum 1 raz na 3 lata poprzez aktywny udział w Mistrzostwach Polski i/lub 
Pucharze Polski. W przypadku zmian w przepisach lub przeprowadzenie kodyfikacji kata 

wymagany jest udział wszystkich członków Zespołu Sędziowskiego WSKA w szkoleniu 

(kursie). W przypadku nie uzyskania atestacji we wskazanym powyżej terminie następuje 

obniżenie kwalifikacji. Egzaminy organizowane są przez Komisję Sędziowską Shotokan 
PZK w trakcie Mistrzostw Polski oraz w innych wybranych przez Komisję terminach. 

Obniżenie kwalifikacji lub jej całkowita utrata, może także nastąpić na skutek niewłaściwego 

wywiązywania się z obowiązków sędziego, a także złamania przez sędziego Regulaminu 
pracy Zespołu Sędziowskiego WSKA i wymaga decyzji Komisji Sędziowskiej Shotokan 

zwykłą większością głosów.   

 
4. Atestacja sędziów w przypadku podnoszenia kwalifikacji wymaga spełnienia poniższych 

kryteriów (wymogi związane ze kryterium posiadany stopień karate nie dotyczą osób które 

stopnie sędziowskie już posiadają): 

 
Sędzia Okręgowy B (Judge B) – posiadany stopień w karate minimum 1 Dan, okres karencji po 

uzyskanej atestacji minimum 2 lata (do terminu podwyższenia kwalifikacji na Sędziego Okręgowego 

A)  
Sędzia Okręgowy A (Judge A) – posiadany stopień w karate minimum 2 Dan, okres karencji po 

uzyskanej atestacji minimum 2 lata (do terminu podwyższenia kwalifikacji na Sędziego Krajowego) 

Sędzia Krajowy (REFEREE) – posiadany stopień w karate minimum 3 Dan, okres karencji po 

uzyskanej atestacji minimum 2 lata (do terminu podwyższenia kwalifikacji na Sędziego 
Międzynarodowego) 

Sędzia Międzynarodowy ESKA – Międzynarodowy Judge – posiadany stopień minimum 4 Dan, 

okres karencji po uzyskanej atestacji minimum 2 lata (do terminu podwyższenia kwalifikacji na 
Sędziego Światowego).  

 
5. Sędziowie  Zespołu Sędziowskiego WSKA są uprawnieniu do: 

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 

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

Sędzia Krajowy (REFEREE) 

 uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych takich jak Mistrzostwa 
Polski, Puchar Polski jako Sędzia Prowadzący  

 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 ESKA - Międzynarodowy JUDGE 

 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 Światowy WSKA - Międzynarodowy REFEREE 

 uprawniony do podejmowania ostatecznej decyzji zgodnie z przepisami i zasadami 

WSKA 
 

 

                                                                                                              
 

Komisja Sędziowska Shotokan PZK 

 


