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Zapraszają na 

Mistrzostwa Polski Karate SHOTOKAN 
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07.11.2015r 

Toruń 
 



 

Regulamin Zawodów 

 

 

Organizator: Toruński Klub Karate-Do „RONIN” 
 Polski Związek Karate 

 Komisja Karate Shotokan 

 Miasto Toruń 

 

Cel turnieju: wyłonienie najlepszych zawodników w Karate SHOTOKAN, wyłonienie szerokiej Kadry 

Polski na rok 2015/16, popularyzacja karate. 

 

Miejsce turnieju: Hala Sportowa „Arena Toruń” ul. J. Bema 73/89 
 

Termin turnieju 07.11.2015 (sobota), oficjalne otwarcie 9.20 

 

 

Warunki udziału w Turnieju: 
 

 Do Mistrzostw Polski Karate Shotokan mogą zgłaszać się wyłącznie Kluby sportowe zrzeszone w 

PZK i posiadające aktualną licencję klubową na 2015 r. Zawodnicy muszą posiadać aktualne 

badania lekarskie oraz aktualną licencję zawodniczą na 2015 r., potwierdzeniem stopnia może być 

wyłącznie Certyfikat PZK. 

 

 Posiadanie ubezpieczenia NNW dla sportowców 

 

 Dostarczenie zgłoszenia na Mistrzostwa Polski w Karate SHOTOKAN tylko zgodnie z załączonym 

formularzem Excel (dostępny ze strony internetowej PZK) zgłoszenia do dnia 02.11.2015 r. 

jednocześnie na adres e-mail: mistrzostwa@ronin.torun.pl i komisja.karate@inet.pl 

 

 Zawodnicy będą kwalifikowani do danej kategorii na podstawie dokładnej dziennej daty 

urodzenia (dzień, miesiąc, rok). Potwierdzenie stopnia wyszkolenia dla młodzików (14-15 lat) – 

kata min. 7 kyu, kumite min. 6 kyu; kadetów – kata min. 5 kyu, kumite min. 4 kyu; dla juniorów i 

seniorów – kata min. 4 kyu, kumite min. 3 kyu. 

 

 Wiek zawodników: 

 Młodzicy 14 – 15 lat - młodzik może startować w konkurencjach przewidzianych dla młodzików 

i może wziąć udział w konkurencji kata kadetów bez możliwości startu w kumite kadetów. 

 Kadeci 16 – 17 lat, kadet może startować w konkurencjach przewidzianych dla kadetów i może 

wziąć udział w konkurencji kata i kumite juniorów. Drużyna Kadetów startując w konkurencji 

Kata drużynowego Juniorów, może wystartować w całym zespole lub jego części, natomiast w 

kata drużynowym seniorów może startować tylko 1 zawodnik. 

 Juniorzy 18 – 20 lat – może wziąć udział w konkurencji kata i kumite seniorów 

 Seniorzy powyżej 21 lat. 

 



Przepisy turnieju, Sędziowanie: Zawody będą rozgrywane na podstawie obowiązujących przepisów 

PZK, tj. regulaminu organizacji zawodów ESKA/WSKA, przepisów ESKA/WSKA oraz zapisów 

niniejszego regulaminu. W Kumite wymagane są białe napięstniki oraz ochraniacze na zęby, organizator 

nie zapewnia pasów (białe, czerwone) wymaganych do startu zawodnika. Warunkiem rozegrania danej 

konkurencji jest zgłoszenie minimum 4 zawodników lub drużyn w danej konkurencji. 

 W dniu zawodów można będzie jedynie wykreślić zawodnika bez możliwości nanoszenia zmian. 

Finały poszczególnych konkurencji będą rozgrywały się bezpośrednio po eliminacjach. 

 Kumite – czas walki wynosi: w kategorii młodzicy (14-15) lat - 90 sekund, kadeci (16-17 lat) 120 

sekund, w pozostałych kategoriach wiekowych zgodnie z przepisami ESKA/WSKA. 
 Lista Kata - zawodnicy wykonują kata zgodnie z przepisami WSKA/ ESKA. 

 Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej wymaga formy pisemnej oraz wpłaty wadium 

w kwocie 300,00 zł. 

 W trakcie zawodów w okolicy plansz mogą przebywać wyłącznie startujący zawodnicy i trenerzy. 
 Drużyny kumite seniorów (5+2) z możliwością wystawienia min. 3 zawodników w dowolnej 

kolejności. 

 

Konkurencje rozgrywane: 

 

MŁODZIK 14 – 15 

drużyny Kumite 3+1 
KADET 16 – 17 
drużyny Kumite 3+1 

JUNIOR 18 – 20 

Drużyny Kumite 3+1 
SENIOR 21 i starsi 

drużyny Kumite seniorek 

3+1, seniorów 5+2 
Kata ind. młodziczek Kata ind. Kadetek Kata ind. Juniorek Kata ind. Seniorek 
Kata ind. młodzików Kata ind. Kadetów Kata ind. Juniorów Kata ind. Seniorów 
Kumite ind. młodziczek Kata druż. Kadetek Kata druż. Juniorek Kata druż. Seniorek 
Kumite ind. młodzików Kata druż. Kadetów Kata druż. Juniorów Kata druż. Seniorów 
Kata druż. młodziczek Kumite ind. Kadetek Kumite ind. Juniorek Kumite ind. Seniorek 
Kata druż. młodzików Kumite ind. Kadetów Kumite ind. Juniorów Kumite ind. Seniorów 
Kumite druż. młodziczek Kumite druż. Kadetek Kumite druż. Juniorek Kumite druż. Seniorek  
Kumite druż. młodzików Kumite druż. Kadetów Kumite druż. Juniorów Kumite druż. Seniorów 
 

 

Nagrody: 

- puchary, medale, dyplomy 

 

 

Postanowienia końcowe: 
 Zawodnicy startujący w kumite muszą posiadać białe napięstniki zgodnie z homologacją PZK i 

ochraniacze na zęby 

 Do dekoracji zawodnicy występują w karategach lub kompletnych dresach klubowych 

 Kluby ubezpieczają swoich zawodników od NW we własnym zakresie 

 Opłaty startowej należy dokonać u organizatora w dniu rejestracji/ lub na konto organizatora w 

banku Credit Agricole 24 1940 1076 3016 5566 0000 0000 kwocie: 60,00 zł od konkurencji 

indywidualnej oraz 120,00 zł od konkurencji drużynowej 

 Ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora 

 Noclegi możliwe do rezerwacji we własnym zakresie: 

 

Baza hotelowa Toruń – www.torun.pl 

 

http://www.torun.pl/


 
 

 

 

Program Mistrzostw Polski 
 

06.11.2015 Piątek – Hala Sportowa „Arena Toruń” 
19.00 – 21.30 Rejestracja i sprawdzanie dokumentów 

21.45 – losowanie zawodników 

07.11.2015 Sobota – Hala Sportowa „Arena Toruń” 

8.00 – 8.30 Przyjazd ekip, rejestracja i sprawdzanie dokumentów 

9.00 – Odprawa Kierowników Ekip 

9.10 – Odprawa Sędziowska 

9.20 – Oficjalne otwarcie Turnieju 

10.00 – Rozpoczęcie konkurencji 
19.00 – Zakończenie Turnieju 


