
Mistrzostwa Polski Seniorów 
Karate WKF

06.03.2016 Wrocław
Regulamin       

 
1. Cel zawodów:            - wyłonienie  najlepszych  zawodników  i  zawodniczek  Mistrzostw Polski,

- popularyzacja  karate  WKF  jako  sportu   wyczynowego,
- sprawdzian kadry narodowej przed Mistrzostwami Europy Karate WKF Seniorów,
- promocja karate, jako dyscypliny The World Games 2017,

2. Organizator:            Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich „Budokan”
Polski Związek Karate
Wrocławski Komitet Organizacyjny - The World Games 2017
Dolnośląski Związek Karate

3. Patronat: Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski

4. Termin: 06 marca 2016, niedziela

5. Miejsce: Hala Wielofunkcyjna AWF
al.  Paderewskiego 35  Wrocław 51-612, dolnośląskie
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6. Warunki udziału:             - zgłoszenie startujących w terminie do 28.02.2016 (niedziela) tylko e-mailem na adres 
                          komisja.karate@inet.pl oraz do organizatora zawodów dansport@dansport.pl wyłącznie na 
                       załączonym formularzu, 

- zgłoszenie w innej formie, na innym formularzu nie będzie brane pod uwagę,

7. Wymagania:            - opłacona przez Klub licencja członkowska Polskiego Związku Karate na rok 2016,
- posiadanie aktualnych licencji zawodniczych,
- ubezpieczenie zawodników od NNW,
- aktualne badania sportowo-lekarskie,
- uiszczenie opłaty startowej gotówką podczas weryfikacji dokumentów lub przelewem na 

                     - konto: WKSA Budokan 
   ul. Borowska 1-3 
   50-529 Wrocław  
   PEKAO SA 95 1240 6696 1111 0000 5615 9927 

  ( dowód przelewu do okazania przy weryfikacji),
- weryfikacja dokumentów i opłaty tylko w dniu 05.03.2016r.,
- przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem zawodnika przy weryfikacji,
- stopień wyszkolenia - minimum 5 kyu w kata i 3 kyu w kumite (stopień musi być    

                       zarejestrowany w bazie danych Polskiego Związku Karate),

8. Opłaty startowe:
- konkurencja indywidualna - 60zł,
- konkurencja kata i kumite drużynowe seniorek - 120 zł,

  - konkurencja kata drużynowe seniorów – 120 zł,
- konkurencja kumite drużynowe seniorów  - 150 zł,
- płatne 05.03.2016  (tylko w sobotę)  podczas weryfikacji lub na konto Organizatora,
- w dniu zawodów nie będzie możliwości dokonywania opłat,

2

mailto:komisja.karate@inet.pl
mailto:dansport@dansport.pl


Mistrzostwa Polski Seniorów Karate WKF 06.03.2016 Wrocław

9. Weryfikacja dokumentów, ważenie, losowanie:
- weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników w dniu 05.03.2016, godz. 16.30-20.00 

                       Hotel Campanile Centrum, ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław – sala konferencyjna,
- losowanie odbędzie się po weryfikacji dokumentów w dniu 05.03.2016 ok. godz. 21.00 w 

                       Hotelu Campanile Centrum,
- po oficjalnym losowaniu nie ma możliwości dopisania zawodnika do konkurencji,
- w dniu 06.03.2016 w godz. 8.15-8.45 na Hali Sportowej będzie tylko możliwość zważenia 

                       zawodnika po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu komisji sędziowskiej i organizatorowi,

10. Wiek zawodników:            - kumite - zawodniczki i zawodnicy urodzeni do 06.03.1998r. (ukończone 18 lat),
- kata - zawodniczki i zawodnicy urodzeni do 06.03.2000r. (ukończone 16 lat).

11. Konkurencje:
Nr konk. Nazwa konkurencji

1 Kata indywidualne seniorek
2 Kata indywidualne seniorów
3 Kumite indywidualne seniorek -50 kg
4 Kumite indywidualne seniorek -55 kg
5 Kumite indywidualne seniorek -61 kg
6 Kumite indywidualne seniorek -68 kg
7 Kumite indywidualne seniorek +68 kg
8 Kumite indywidualne seniorek  open
9 Kumite indywidualne seniorów -60 kg
10 Kumite indywidualne seniorów -67 kg
11 Kumite indywidualne seniorów -75 kg
12 Kumite indywidualne seniorów -84 kg
13 Kumite indywidualne seniorów +84kg
14 Kumite indywidualne seniorów open
15 Kata drużynowe seniorek
16 Kata drużynowe seniorów
17 Kumite drużynowe seniorek (3+1)
18 Kumite drużynowe seniorów  (5+2)
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1. Przepisy: 
           - Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według aktualnych przepisów WKF,

- zawodnicy muszą posiadać sprzęt z homologacją WKF/PZK
- w obszarze pola walk mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie toczący walki i ich 

                       trenerzy (wyłącznie w dresie klubowym, z aktualną licencją) oraz sędziowie.
- w konkurencjach, w których obsada jest niepełna (min. 4 zawodników lub drużyn), 
  nie będzie    przyznawany tytuł Mistrza Polski ani punktacja do Rankingu oraz klasyfikacji
  końcowej Mistrzostw, kategoria taka może też zostać odwołana,

                                  - drużyny kumite seniorów (5+2) z możliwością wystawienia min. 3 zawodników w dowolnej kolejności,
           - drużyna kumite seniorek (3+1) z możliwością wystawienie min. 2 zawodniczek w dowolnej kolejności,

12. 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  ewentualne szkody  poczynione  przez  uczestnika  zawodów  odpowiedzialność  

                       ponosi  jego  Klub,
- w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karategi,
- ekspozycja  i  sprzedaż  towarów  - tylko  za  zgodą  organizatora, 
- przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopie zgłoszenia zawodników,
- kontakt  z  organizatorem – Piotr Babicz tel. +48 602 868 427 dansport@dansport.pl.

13. Sędziowie:            - sędziowie zostaną powołani przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej WKF 
                       Polskiego Związku Karate Pana Jarosława Lewandowskiego  w porozumieniu z organizatorem,

- organizator zapewni nocleg/kolację/śniadanie dla powołanych sędziów mieszkających  powyżej 150 km 
  od Wrocławia  z 05/06.03.2016r., którzy potwierdzą swój przyjazd  organizatorowi zgodnie z powołaniem 
  do dnia 28.02.2016r.      

           - adres hotelu: Campanile Centrum, ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław
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14. Noclegi i wyżywienie:

OFICJALNY HOTEL MISTRZOSTW
      Campanile Centrum, ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław

http://www.campanile-wroclaw-centrum.pl  

Dla uczestników Mistrzostw zarezerwowana została pula miejsc w 2 hotelach znajdujących  
                     się w tym samym budynku. Ceny zostały wynegocjowane. Kluby rezerwacji dokonują we 
                       własnym zakresie. Hotele usytuowane w centrum Wrocławia, 100 m od wrocławskiego 

                               Parku Wodnego http://www.aquapark.wroc.pl, 500 m od dworca PKP i PKS.

Hotel Premiere Classe*   http://www.premiereclasse.com/pl/hotels/premiere-classe-wroclaw-centrum 
120 PLN/dobę/pokój 1-osobowy
140 PLN/dobę/pokój 2-osobowy ( 70 zł od osoby)
Numer rezerwacji: 258944361
W cenie pokoju zawarte jest śniadanie w formie bufetu, podatek VAT, Internet,  

            
Campanile Centrum Wrocław***   http://www.campanile.com/pl/hotels/campanile-wroclaw-centrum 
150 PLN/dobę/pokój 1-osobowy
170 PLN/dobę/pokój 2-osobowy ( 85 zł od osoby)
Numer rezerwacji: 58947861
W cenie pokoju zawarte jest śniadanie w formie bufetu, podatek VAT, Internet,

- dokonywanie rezerwacji w formie pisemnej (e-mail) na hasło: 
  MISTRZOSTWA POLSKI KARATE,
- adres do dokonywania rezerwacji:  reservations.wroclaw.centrum@campanile.com      
- osoba kontaktowa:  Jakub Duda, tel, 71 783 02 50
- termin przepadku bloku: 22.02.2016r. Po tym terminie rezerwacje możliwe będą na tych samych 

             warunkach,  zgodnie z dostępnością i możliwościami rezerwacyjnymi Hoteli.
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- parking dozorowany: 20 PLN za dobę auto osobowe, 80 PLN autokar (z uwzględnionym 
                       rabatem dla Państwa),

- 50 m od hotelu jest darmowy parking przy Aquaparku,
- płatność: przedpłata do 26.02.2016r.,  dokonujący rezerwacji jest zobowiązany do przedpłaty 

                          w wysokości 100% wartości zamówienia lub podanie karty kredytowej do gwarancji 
                       rezerwacji,

- w dniu zawodów na hali czynny będzie bufet.
15. Program zawodów:

05.03.2016 (sobota)  Hotel Campanile Centrum

godz. 16.30-20.00 – weryfikacja dokumentów, opłaty i ważenie

godz. ok. 21.00 – losowanie (tylko oficjalni przedstawiciele klubów)

06.03.2016 (niedziela) Hala sportowa AWF Wrocław

godz. 8.15-8.45 – ważenie - tylko zawodnicy, którzy zgłoszą ten fakt  do 02.03.2016r.

godz. 8.30 – odprawa sędziowska

godz. 8.45 – odprawa kierowników ekip

godz. 9.00-15.30 – eliminacje

godz. 15.30-16.00 - przerwa

godz. 16.00 - oficjalne otwarcie zawodów

godz. 16.15-18.30 finały

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach!!!
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Miejsce rozgrywania zawodów:
https://www.google.pl/maps/place/Aleja+Ignacego+Jana+Paderewskiego+35/@51.1179435,17.0906506,17z/d

ata=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470fe83c48292357:0xa3e5324263b3b8c6 

www.dansport.pl 
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      www.eurokarate2016.com                                                       www.karate2016.at 

www.facebook.com/wksabudokan
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