
MISTRZOSTWA POLSKI
WORLD KARATE FEDERATION

1. Cel zawodów: Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek, popularyzacja 
karate WKF jako sportu kwalifikowanego

2. Organizatorzy: Polski Związek Karate, Dolnośląski Związek Karate, Klub Sportowy 
Funakoshi Shotokan Karate

3. Termin i miejsce: 15marzec(sobota)2014r.hala sportowa przy ulicy Konstytucji 3 maja 35 
Karpacz

4. Warunki udziału: zgłoszenie startujących do 10.03.2014 r. listownie, faksem lub 
e-mailem na adres:

POLSKI ZWIĄZEK KARATE ul. Ku Słońcu 22B, pok. 114
71-047 SZCZECIN  e-mail: komisja.karate@inet.pl

opłacona licencja członkowska PZK na rok 2014
posiadanie aktualnych licencji zawodniczych
ubezpieczenie zawodników od NNW
aktualne badania lekarskie
uiszczenie opłaty startowej
przedstawienie dowodu tożsamości
stopień PZK min. 5kyu do kata, min. 3kyu do kumite

5. Opłaty startowe: 50 zł od konkurencji indywidualnej, 100 zł od konkurencji drużynowej

6. Zawodnicy: w konkurencjach kata startują zawodnicy od 16-go roku życia
w konkurencjach kumite startują zawodnicy od 18-go roku życia
istotna jest dzienna data urodzenia

7. Konkurencje: kata indywidualne kobiet
kata indywidualne mężczyzn
kata drużynowe kobiet
kata drużynowe mężczyzn
kumite ind. kobiet -50kg; -55kg; -61kg; -68kg; open
kumite ind. mężczyzn -60kg; -67kg; -75kg; -84kg; +84kg; open
kumite drużynowe kobiet (3+1)
kumite drużynowe mężczyzn (5+1)

8. Przepisy: zawody odbędą się wg aktualnych przepisów WKF
organizator nie zapewnia pasów startowych
zawodnicy startujący w kumite muszą posiadać sprzęt z homologacją 
WKF i PZK wg przepisów WKF

9. Postanowienia kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny z Organizatorem
    końcowe: protest dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium 300zł

mailto:komisja.karate@inet.pl


organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione
za ewentualne szkody uczestnika zawodów odpowiada jego Klub
ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora
przy weryfikacji dokumentów należy posiadać kopię zgłoszenia
kontakt z organizatorem – Janusz Piepiora tel. 603 17 34 34

W obszarze pola walk mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie toczący walki i ich 
trenerzy (wyłącznie w dresie klubowym i aktualną licencją) oraz sędziowie!

  
10. Sędziowie: Sędziowie zostaną powołani przez Przewodniczącego Komisji 

Sędziowskiej
Organizator zapewnia nocleg sędziom z 14/15.03.2014 r. którzy 
potwierdzą swój przyjazd zgodnie z powołaniem do pracy w Komisji
Kowary ul. Górnicza

W dniu 14.03.2014 r. w godzinach 18-20 w MSW Przedwiośnie odbędzie się szkolenie 
sędziowskie; 20:30 odbędzie się egzamin sędziowski; koszt 100zł płatny na konto PZK

11. Nocleg i wyżywienie: uczestnicy rezerwują we własnym zakresie

12. Program: 14.03.2014 r. hala sportowa w Karpaczu ul. 1-go Maja 48A
godz. 17-20:00 weryfikacja dokumentów i ważenie
około godz. 21:00 losowanie (MSW Przedwiośnie)
15.03.2014 r. hala sportowa w Karpaczu ul. 1-go Maja 48A
godz. 7-8:30 ważenie – tylko zawodnicy, którzy zgłoszą ten fakt 
Sędziemu Głównemu do 10.03.2014 r.
godz. 8:30 odprawa sędziowska
godz. 8:45 odprawa kierowników ekip 
godz. 9:00 Uroczyste Otwarcie Mistrzostw
godz. 9:30 eliminacje i finały kata i kumite (ind. i drużynowo)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


