
 

Mistrzostwa Polski Masters w Karate WKF 

8.06.2013 Pleszew 

Regulamin 

I.CEL ZAWODÓW 

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja karate WKF jako sportu kwalifikowanego. 

II. ORGANIZATORZY 

Pleszewski Klub Karate 

Polski Związek Karate 

III. TERMIN I MIEJSCE  ZAWODÓW 

08.06.2013 r. - sobota, Hala Sportowa Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie ul. Szkolna 5  

Zgłoszenie startujących w terminie do 01.06.2013 - listownie , faksem  lub e-mailem (po telefonicznym potwierdzeniu czytelności) na adres : 

Polski Związek Karate 71 - 047 Szczecin ul. Ku Słońcu 22B pokój 114 tel./fax 91 482 55 09 

e- mail – komisja.karate@inet.pl 

Obowiązkiem zgłaszającego jest przesłanie kopii zgłoszenia do Organizatora na adres: jsos@poczta.fm 

Warunki przedstartowe 

opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2013 r. 

aktualne licencje zawodnicze 

dokumenty ubezpieczenia NNW, 

stopień ku dla kata min 6 kyu, dla kumite min 3 kyu 

Warunki startowe 

- aktualne badania lekarskie 

- uiszczona opłata startowa 

- dowód tożsamości lub dokument ze zdjęciem, 

 

V WERYFIKACJA DOKUMENTÓW, WAŻENIE, LOSOWANIE 

- Weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników w dniu 07.06.2013 godz. 16.00 – 20.00 – w siedzibie organizatora. 

- Losowanie – odbędzie się po weryfikacji dokumentów w dniu 07.06.2013 r. ok. godz. 21.00 – w siedzibie organizatora, Zawidowice sala konferencyjna 

Restauracji Stara Karczma 

 

Uwaga w dniu 08.06.2013 godz. 8.00 – 8.30 ( na Hali Sportowej Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie ul. Szkolna 5 możliwość zważenia zawodnika !!!) 

mailto:komisja.karate@inet.pl


VI WIEK ZAWODNIKÓW 

 
- Grupa A. 35-45 lat, 
- Grupa B. 46-50 lat, 
- Grupa C. 50-55 lat, 
- Grupa D. + 56 lat. 

VII KONKURENCJE 

 

Kata: 

Kobiety grupa A, B, C i D,  

Mężczyzn grupa A, B, C  i D. 

Kumite: 

Kobiety grupa A, B, C i D: 

-50kg, -61kg, -68kg, +68kg2. Mężczyźni grupa A, B, C i D: -67kg, -75kg, -84kg, +84kg 

 

VIII PRZEPISY 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone na trzech tatami wg aktualnych przepisów WKF. 

Organizator  nie zabezpiecza pasów startowych dla uczestników Mistrzostw. Zawodnicy startujący w kumite muszą posiadać sprzęt z homologacją WKF i PZK wg. 

Przepisów Karate WKF. 
 

 

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

oraz sędziowie. 

IX OPŁATY STARTOWE 

50zł – za konkurencję indywidualną 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w  porozumieniu z organizatorem 

złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 300 zł 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione 

za szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub 

ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora 

przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopie zgłoszenia zawodników (wydruk e:mail, lub kopię fax – wydruki z edytora tekstowego ok., nie będą 

honorowane) 

kontakt Tel. z organizatorem – Józef Sołtysiak tel. 501 169 367 

XI SĘDZIOWIE 

Listę sędziów   ustali Przewodniczący Podkomisji Sędziowskiej WKF 



XII NOCLEGI I WYŻYWIENIE 

Kluby rezerwują we własnym zakresie 

Kluby chcące dokonać rezerwacji w innym hotelu niż rekomendowany mogą skorzystać z kilkudziesięciu ofert w okolicach Pleszew na loking.com 

W dniu zawodów na hali czynny będzie bufet. 

Firmy chcące wystawić i sprzedawać swoje artykuły a także reklamy mogą tylko za zgodą organizatora po wcześniejszym wysłaniu swojej aplikacji. 

XIII PROGRAM ZAWODÓW 

07.06.2013 (piątek) 
godz. 16.00-20.00 – weryfikacja dokumentów i ważenie (Zawidowice Sala konferencyjna Restauracji Stara Stajnia ) godz. Ok. 21.00 – losowanie (Zawidowice Sala konferencyjna 

Restauracji Stara Stajnia) 

08.06.2013 (sobota) 

Godz. 8.30-9.00 – ważenie zawodników w dniu zawodów na Hali Sportowej (tylko te ekipy, które zgłoszą ten fakt e-mail do dnia 04.06.2013 do Organizatora zawodów  jsos@poczta.fm 

godz. 9.00 – odprawa sędziowska 

godz. 9.15 – odprawa kierowników ekip 

godz. 9.30-18.30 – eliminacje i finały – kata i kumite 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
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