
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAWODÓW i PRACY S ĘDZIÓW WKF  
POLSKIEGO ZWI ĄZKU KARATE  

  
Rozdział I 

  
Warunki organizacji zawodów WKF 

  

1. Warunkiem używania w nazwie zawodów lub turnieju zwrotu lub skrótu World Karate Federation 
(WKF) lub European Karate Federation (EKF) w znaczeniu bezpośrednim lub domyślnym, jest spisanie 
stosownej umowy z Polskim Związkiem Karate, członkiem WKF (EKF), jego oficjalnym 
przedstawicielem w Polsce. W pozostałych przypadkach dozwolone jest jedynie prowadzenie zawodów 
w/g przepisów WKF z zaznaczeniem tego faktu w regulaminie, a nie w nazwie turnieju. Organizacja 
zawodów o nazwie: "Puchar Polski..." "Ogólnopolski Turniej..." itp., bezpośrednio lub pośrednio 
określające Krajowy charakter imprezy (będące w gestii PZK), wymaga pozytywnej opinii Komisji 
Shotokan/WKF PZKarate. 

2. 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 w ilości tatami x2 , protokoły walk, 
 czerwone i niebieskie chorągiewki, w ilości 5 kompletów (niebieska i czerwona) na każde 

tatami 
 mikrofon i nagłośnienie 
 osoby do obsługi tablic, stopera i prowadzenia protokółów walk /sędziów technicznych/ 
 posiłki i noclegi dla sędziów wg otrzymanej listy. 
 formularze rozpisek drabinkowych, protokoły walk, formularze zgłoszeń do walk 

drużynowych. 

3. W pracach Zespołu Sędziowskiego mogą brać udział jedynie kwalifikowani sędziowie posiadający 
licencje Polskiego Związku Karate lub licencję sędziowską Narodowej Federacji zrzeszonej w 
EKF/WKF. 

4. Sędzia kwalifikowany w przypadku stwierdzenia włączenia do składu sędziowskiego osób nie 
mających kwalifikacji jest zobowiązany do rezygnacji z sędziowania w takich zawodach, bądź do 
domagania się od organizatora zawodów usunięcia takich osób z komisji. W przeciwnym razie 
organizator jest zobowiązany zwrócić sędziom kwalifikowanym koszty związane z przejazdem "tam i z 
powrotem" mimo, że nie będą sędziowali tych zawodów. 

5. Każdy klub biorący udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski, który nie oddeleguje 
do pracy sędziego posiadającego właściwą kwalifikację i aktualną licencję sędziowską ponosi koszty 
podane przez organizatora związane z powołaniem uprawnionego sędziego. 

6. Wszelkie działania związane z organizacją i przebiegiem zawodów muszą być zgodne z treścią 
przepisów w tym zakresie obowiązujących. 

7. Organizator zawodów wg przepisów WKF jest zobowiązany przesłać regulamin zawodów do 
zatwierdzenia  do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej WKF. 

 
Rozdział II 

Kategorie zawodów 
1. Zawody rozgrywane w ramach PZK dzielą się na 4 kategorie krajowe i kategorię międzynarodową. 
2. O przyznaniu kategorii zawodów rozgrywanych wg przepisów WKF decyduje Komisja Sędziowska 

WKF. 
3. Na kategorię zawodów mają wpływ 

a. Liczba zawodników 
b. Udział zawodników z innych klubów 



c. Udział zawodników z innych okręgów 
d. Liczba zawodników zagranicznych 

4. O zakresie terytorialnym decydują zapisy z regulaminu zawodów, który powinien specyfikować czy 
zawody są ograniczone do klubu, województwa, kilku województw, całego obszaru Polski i czy są 
zapraszane ekipy zagraniczne. 

5. Regulamin powinien określać limit zgłoszeń zawodników. Organizator powinien zabezpieczyć się 
zapisem w regulaminie przed zgłoszeniem nadmiernej liczby zawodników w celu przeprowadzenia 
imprezy zgodnie ze standardami. 

6. Imprezy o przewidywanej dużej liczbie zawodników powinny być rozgrywane podczas dwóch dni. 

 
Kategoria Zakres terytorialny Liczba uczestników 

ogółem 
Liczba uczestników 

zagranicznych 
M Zawody międzynarodowe >= 300 >5 
1 Zawody o zasięgu krajowym >= 300 <=5 
2 Zawody z 2 okręgów lub więcej < 300 0 
3 Zawody okręgowe < 200 0 
4 Zawody klubowe <100 0 

 
 

Rozdział 4 
Minimalne kwalifikacje zespołu sędziowskiego  

dla poszczególnych kategorii zawodów i funkcji pełnionych na zawodach 
1. Minimalne kwalifikacje sędziów dla poszczególnych funkcji w ramach zawodów przedstawiono w 

poniższej tabeli. 
 

Kategoria Sędzia Główny Menadżer Tatami S. Prowadzący S. Narożnikowy 
M Mi ędzynarodowy Krajowy A Okręgowy B Okręgowy B 
1 Krajowy A Krajowy B Okręgowy A Klubowy (1) 
2 Krajowy B Okręgowy A Klubowy (2) Klubowy (2) 
3 Okręgowy A Okręgowy B Klubowy (3) Techniczny (3) 
4 Okręgowy B Klubowy Klubowy Techniczny 

(1) – maksymalnie 2 sędziów klubowych na planszę 
(2) – maksymalnie 3 sędziów klubowych na planszę 
(3) – maksymalnie 3 sędziów technicznych i klubowych na planszę 

2. Organizator powinien zabezpieczyć obsadę 7 sędziów na planszę 
3. W przypadku odnotowania niewłaściwej obsady sędziowskiej lub organizacji imprez niezgodnie z 

regulaminem organizator może spotkać się z sankcjami w postaci: 
a) odmowy zgody na organizację imprez przez klub na czas 6 / 12 / 18 miesięcy 
b) zawieszenia zawodników z danego klubu w prawach do rywalizacji sportowej 

 
 

  
Rozdział 3. 

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 TECHNICZNY - 50,- zł netto 
 sędzia KLUBOWY - 100,- zł netto 
 sędzia OKRĘGOWY B - 130,- zł netto 
 sędzia OKRĘGOWY A - 160,- zł netto 



 sędzia KRAJOWY B - 200,- zł netto 
 sędzia KRAJOWY A - 250,- zł netto 
 sędzia MIĘDZYNARODOWY EKF - 400 ,- zł netto 
 sędzia ŚWIATOWY WKF - 500,- zł netto 
 dodatek dla sędziego – szefa planszy – 25% ryczałtu netto 
 dodatek dla sędziego głównego zawodów - 50 % ryczałtu netto 

 
3. Jeśli z powodu zgłoszenia dużej liczby zawodników czas pracy sędziów przekracza 8 godzin to 

organizator wypłaca sędziom dodatek w wysokości 10% ryczałtu za każdą przekroczoną godzinę.  
4. Każdy powołany, uprawniony sędzia otrzyma od organizatora zwrot kosztów przejazdu pociągiem 

pośpiesznym drugiej klasy. W przypadku braku bezpośredniego połączenia sędziowie 
MIĘDZYNARODOWI EKF i ŚWIATOWI WKF, oraz sędzia główny zawodów powinni otrzymać od 
organizatora zwrot kosztów przejazdu innymi dostępnymi środkami transportu po uprzednim, 
indywidualnym ustaleniu tego faktu z gospodarzem /organizatorem/ zawodów.  

5. 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 km. 

6. Ryczałty sędziowskie wym. w pkt 2 obowiazują na zawodach rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, 
zawodach rankingowych PZK. W innych przypadkach ryczałty sędziowskie podlegają ustaleniom z 
Sędzią Głównym zawodów.  

7. Wprowadza się na zawodach WKF PZK karty medyczne. Wzór dokumentu opracowane zostanie przez 
Podkomisję Sędziowską WKF PZK. Organizator zawodów powinien zabezpieczyć blankiety kart 
medyczynych dla zawodników startujących w kumite. Karta medyczna może być wydrukowana na 
odwrocie identyfikatora. 

8. Zgodnie z przepisami WKF zostają wprowadzone ochraniacze na korpus do kumite dla wszystkich 
kategorii wiekowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym. 

 
  
Zarząd  
Polskiego Związku Karate 
Warszawa 
 


