
Polski Związek Karate informuje, że wszystkie kluby, zawodnicy, trenerzy i sędziowie PZK mogą 
uczestniczyć  w rywalizacji  sportowej  w ramach PZK pod warunkiem posiadania odpowiednich 
i ważnych licencji. Ważność licencji upływa z końcem każdego roku kalendarzowego.  Warunkiem 
jej przedłużenia jest opłacenie składki na rok następny.

W PZK obowiązują licencje juniorskie, które wyrabiane są jednorazowo i tracą ważność wraz z 
ukończeniem 18 roku życia, oraz licencje seniorskie obowiązujace od 18 roku życia i ulegające 
przedłużeniu co rok.

Od  dnia  01.01.2013  r.  obowiąują  nowe  przepisy  sędziowskie  w  rywalizacji  kata  i  kumite 
PZK/WKF. Najważniejszą zmianą jest brak shitei kata zarówno w rozgrywkach indywidualnych jak 
i drużynowych. Aktualna treść tych przepisów znajduje sie stronie internetowej PZK. 

Przypominamy  wszystkich  klubom  i  zawodnikom  o  obowiązkowym  sprzęcie  ochronnym 
wymaganym w kumite:
- ochraniacze na ręce
- ochraniacze na golenie i stopy
- ochraniacze na tułów dla wszystkich kategorii wiekowych
- ochraniacze na biust dla kobiet / kategoria senior /
- maski na twarz /kategoria – junior młodszy/
- ochraniacze na zęby

Polski Związek Karate wprowadził uchwałą Zarządu PZK z dnia 19.12.2012 r. homologacje PZK 
na sprzęt ochronny. W zawodach rozgrywanych wg przepisów PZK/WKF można będzie używać 
tylko  sprzętu  posiadającego  homologacje  WKF  lub  PZK.  Szczegółowe  wymagania  dot. 
homologacji PZK ukażą sie wkrótce na stronie internetowej PZK.

Ponadto  każdy  zawodnik  startujący  w  rywalizacji  sportowej  niezależnie  od  swojego  wieku, 
obowiązany jest posiadać ważne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie 
karate, jak również obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie 
uprawiania dyscypliny sportu jaką jest karate oraz uczestnictwa w zawodach karate.  Zwracamy 
uwagę na zakres i kwoty ubezpieczeń zawodników startujących na zawodach sportowych w karate. 

Przypominamy  również,  że  każdy  organizator  zawodów  obowiązany  jest  przesłać  do  PZK 
/listownie lub e-mailem/ protokół z przeprowadzonych zawodów, który można pobrać ze strony 
internetowej PZK /w zakładce "Sędziowie"/. 

Polski Związek Karate należy do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest zrzeszony w europejskich 
i światowych strukturach sportowych – EKF (European Karate Federation) i WKF (World Karate 
Federation) - członka Międzynarodowego Komitetu Olimpiskiego, stylowych – Shotokan: ESKA 
(European  Shotokan  Karate  Association)  i  WSKA  (World  Shotokan  Karate  Association),  i 
organizacjach  stylowych  Kyokushin.  Na  podstawie  kalendarza  imprez,  Polski  Związek  Karate 
działa na gruncie polskiego prawa sportowego i realizuje swoją statutową działalność w obszarach 
ściśle  związanych  i  określonych  przez  te  międzynarodowe  federacje  sportowe  w  których  jest 
zrzeszony. Polski Związek Karate nie autoryzuje i nie honoruje wyników osiąganych na zawodach 
przez zawodników startujących na innych imprezach.
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