
 

 
 
 
 
 

 
 

 
W imieniu Polskiego Związku Karate 

Klub Sportów Azjatyckich 
Atemi  

zaprasza na  
 

 

 

 

Mistrzostwa Polski 
Juniorów, Juniorów Młodszych                        

i Młodzieżowców w Karate WKF 
 

Bielsko-Biała, 26.10.2013r.  
 

 

 

REGULAMIN 

1. CEL ZAWODÓW 
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja 
karate WKF jako sportu wyczynowego, wyłonienie Kadry Narodowej na 2014 rok.  
 

2. ORGANIZATORZY 
- Klub Sportów Azjatyckich Atemi, 
- Polski Związek Karate, 
- Gmina Bielsko-Biała, 
- Samorząd Województwa Śląskiego. 
 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
- 26 października 2013r. (sobota) – Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Szyndzielnią” ul. Karbowa 26 
43-300 Bielsko-Biała. 
 

4. WARUNKI UDZIAŁU 
- zgłoszenie startujących do 18 października 2013r. (piątek) – tylko e-mailem na adres: 
komisja.karate@inet.pl oraz pawel.poltorzecki@gmail.com wyłącznie na załączonym formularzu Excel. 
Zgłoszenie w innej formie lub na innym formularzu nie będzie brane pod uwagę, 
- opłacona przez klub licencja członkowska PZK na 2013r, 
- aktualne licencje zawodnicze, 
- dokumenty ubezpieczenia od NNW, 
- aktualne badania lekarskie, 
- uiszczona opłata startowa, 
- dowód tożsamości ze zdjęciem, 
- stopień wyszkolenia: Juniorzy Młodsi min.: 7 kyu (kata) oraz 6 kyu (kumite), Juniorzy min.: 6 kyu 
(kata) oraz 5 kyu (kumite), Młodzieżowiec min.: 5 kyu (kata) oraz 4 kyu (kumite), 
- stopnie wyszkolenia potwierdzone certyfikatem Polskiego Związku Karate.  
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5. LOSOWANIE, WERYFIKACJA DOKUMENTÓW, WAŻENIE, OPŁATA STARTOWA, 
- losowanie odbędzie się w Bielsku-Białej po zakończeniu kontroli dokumentów o godz. 21:00                      
w dniu 25 października 2013r. (piątek) w sali konferencyjnej Hotelu Dębowiec (oficjalny hotel 
mistrzostw) przy ul. Armii Krajowej 220, 
- weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników przez Komisję Sportu PZK w sali konferencyjnej 
Hotelu Dębowiec przy ulicy Armii Krajowej 220 od godz. 16:00 do 20:00, 
- opłatę startową w wysokości 50 zł za konkurencję indywidualną i 120 zł za konkurencję drużynową  
uiszczamy gotówką w biurze zawodów w sali konferencyjnej Hotelu Dębowiec lub przelewem na 
konto klubu: PKO BP S.A. I Oddz. BIELSKO-BIAŁA 82102013900000610201305713 (prosimy okazać 
dowód przelewu). 
 

6. WIEK ZAWODNIKÓW 
 
- Juniorzy Młodsi: 14 – 15 lat – zawodnicy urodzeni pomiędzy 27.10.1997 r. – 26.10.1999 r. 
- Juniorzy: 16 – 17 lat – zawodnicy urodzeni pomiędzy 27.10.1995 r. - 26.10.1997 r. 
- Młodzieżowcy: 18 – 20 lat – zawodnicy urodzeni pomiędzy  27.10.1992 r. - 26.10.1995 r. 
 

7. KONKURENCJE 
 

JUNIORZY MŁODSI JUNIORZY MŁODZIEŻOWCY 

- kata indywidualne dziewcząt, 
- kata indywidualne chłopców, 
 
- kata drużynowe dziewcząt, 
- kata drużynowe chłopców, 
 
- kumite indywidualne 
dziewcząt: -47kg, -54kg, +54kg, 
chłopców: -52kg, -57kg, -63kg, 
-70kg, +70kg, 
 
- kumite drużynowe dziewcząt 
(3 + 1 rezerwowa), 
- kumite drużynowe chłopców 
(3 + 1 rezerwowy) 
  

- kata indywidualne dziewcząt, 
- kata indywidualne chłopców, 
 
- kata drużynowe dziewcząt, 
- kata drużynowe chłopców, 
 
- kumite indywidualne 
dziewcząt: -48kg, -53kg, -59kg, 
+59kg, 
chłopców: -55kg, -61kg, -68kg, 
-76kg, +76kg, 
 
- kumite drużynowe dziewcząt 
(3 + 1 rezerwowa), 
- kumite drużynowe chłopców 
(3 + 1 rezerwowy) 
 

- kata indywidualne kobiet, 
- kata indywidualne mężczyzn, 
 
- kata drużynowe kobiet, 
- kata drużynowe mężczyzn, 
 
- kumite indywidualne kobiet:    
-53kg, -60kg, +60kg, 
mężczyzn: -68kg, -78kg, +78kg, 
 
- kumite drużynowe kobiet        
(3 + 1 rezerwowa), 
- kumite drużynowe mężczyzn 
(3 + 1 rezerwowy) 
 

 

8. PRZEPISY 
 
- mistrzostwa zostaną rozegrane wg aktualnych przepisów WKF, 
- organizator nie zabezpiecza pasów startowych dla uczestników mistrzostw, 
- istnieje możliwość uzupełnienia drużyny kata jednym zawodnikiem z niższej kategorii wiekowej                
(w kata drużynowym juniorów jeden zawodnik może być juniorem młodszym, w kata drużynowym 
młodzieżowców jeden zawodnik może być juniorem), 
- sprzęt ochronny zgodny z przepisami WKF (PZK). Wykaz obowiązującego sprzętu ochronnego 
widnieje na stronie PZK. 
 
Tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami miejscu wyłącznie w 
dresie klubowym i ważną widoczną licencją trenerską. W obszarze pola walk mogą przebywać 
tylko zawodnicy i ich trenerzy aktualnie toczący walki oraz sędziowie.   
 



 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem, 
- złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 300 zł., 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 
- za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego klub, 
- ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora,  
- przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopię zgłoszenia zawodników, 
- w trakcie trwania zawodów będzie czynny bufet, 
- kontakt z organizatorem: Paweł Połtorzecki tel. 607 405 747 
 

Zgodnie z informacją która ukazała się na stronie PZK 25.04.2013r. dotyczącą współzawodnictwa 

sportowego w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych           

w Karate WKF w roku 2013., Polski Związek Karate informuje, że zgodnie z „Częścią Ogólną Regulaminu 

Współzawodnictwa Sportowego Dzieci Młodzieży” Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w punkcie 3.3. 

zawarta jest informacja, która mówi, iż „Zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do 

współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu na rok 

urodzenia i wewnętrzne przepisy sportu powinien w danym roku startować”. Oznacza to, że w bieżącym roku 

startowym zawodnik może rywalizować tylko w jednej kategorii wiekowej (młodzika, lub juniora młodszego)          

w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzika lub Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.   

10. SĘDZIOWIE 
 
Listę sędziów ustali Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WKF – Pan Remigiusz Powroźnik. Adresaci 
zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator zapewni noclegi dla powołanych sędziów z 
25/26 października 2013r. W przeddzień zawodów 25 października 2013r. odbędzie się kurs 
sędziowski na którym będzie możliwość podniesienia i aktualizacji kwalifikacji sędziowskich. 
Kontakt z Panem Remigiuszem Powroźnikiem – tel. 696 498 704 
 

11. PROGRAM ZAWODÓW  
 
- 25 października 2013r. (piątek). Weryfikacja dokumentów, ważenie zawodników, opłaty startowe 
godz. 16:00 – 20:00. Oficjalne losowanie przez Komisję Sportu PZK (tylko przedstawiciele klubów) – 
sala konferencyjna Hotelu Dębowiec godz. 21:00.  
- 26 października 2013r. (sobota). Rozpoczęcie zawodów godz. 9:00. Oficjalne otwarcie zawodów 
godz. 12:00.  
 
Ważenie zawodników przyjeżdżających w dniu zawodów i zgłoszą ten fakt organizatorowi i Komisji 
Sportu PZK odbędzie się w godzinach od 8:00 do 8:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej w biurze 
zawodów. W dniu zawodów będzie możliwość tylko zważenia zawodnika. Wykreślenie zawodnika 
po oficjalnym losowaniu nie zwalnia z opłaty startowej. Nie ma możliwości dopisania zawodnika po 
oficjalnym losowaniu. 
 
 
Możliwość zakwaterowania – rekomendowane hotele – rezerwacja na hasło karate (Mistrzostwa 
Polski) – specjalne obniżone ceny 
 

1. Hotel Dębowiec **, (200 m od hali sportowej )Bielsko-Biała ul. Armii Krajowej 220 – główny 
hotel mistrzostw, tel. 33 813 82 01-202, recepcja@hoteldebowiec.pl, www.hoteldebowiec.pl – 
termin zgłoszeń rezerwacji do 18.10.2013r.  

mailto:recepcja@hoteldebowiec.pl
http://www.hoteldebowiec.pl/


2. BESKIDY PARK – dawny Transportowiec (400 m od hali sportowej), Bielsko-Biała ul. Armii 
Krajowej 316, tel.: + 48 33 814 62 24, e-mail: recepcja@beskidypark.pl,  
www.beskidypark.com.pl – termin zgłoszeń rezerwacji do 18.10.2013r.  

3. PARKHOTEL VIENNA (4km od hali sportowej), ul. Bystrzańska 48, 43-309 Bielsko-Biała,                
Tel. +48 33 496 62 66, e-mail: rezerwacja@vienna.pl,  www.vienna.pl,  

4. HOTEL QUBUS (7km od hali sportowej), ul.  Mostowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, 
 Tel.: (+48 33) 470 2 100, e-mail: bielskobiala@qubushotel.com,  
www.qubushotel.com/pl/hotele/bielsko-biala/3/  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH 
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