
W imieniu Polskiego Związku Karate
MUKS Dynamic Akademia Karate

zaprasza na
Mistrzostwa Polski

Juniorów Młodszych/Juniorów/Młodzieżowców
w Karate /WKF/

Murowana Goślina, 21.10.2012r.

Regulamin
I. CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach oraz
popularyzacja karate WKF jako sportu wyczynowego, wyłonienie Kadry Narodowej WKF na
2013 rok.

II. ORGANIZATORZY
MUKS Dynamic Akademia Karate
Polski Związek Karate
Wielkopolski Związek Karate WKF
Urząd Miasta Murowana Goślina

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
21.10.2012 r. - niedziela, Hala Widowiskowo Sportowa, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana 
Goślina

IV. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenie startujących w terminie do 12.10.2012 - listownie, faksem lub emailem
(po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres :
Polski Związek Karate
71 – 073 Szczecin ul. Ku Słońcu 22B /pokój 114/
tel./fax 0 91 482 55 09
e- mail – komisja.karate@inet.pl
Zgłoszenie przyjmowane będzie wyłącznie w pliku excel załączonym do Regulaminu zawodów.
Warunki przedstartowe:
- opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2012 r.
- aktualne licencje zawodnicze
- dokumenty ubezpieczenia NNW
Warunki startowe
- aktualne badania lekarskie
- uiszczona opłata startowa
- dowód tożsamości lub dokument ze zdjęciem
- stopień wyszkolenia - Juniorzy Młodszy min. 7 kyu w kata i 6 kyu w kumite
- Juniorzy min. 6 kyu w kata i 5 kyu w kumite
- Młodzieżowiec min. 5 kyu w kata i 4 kyu w kumite
- stopnie wyszkolenia potwierdzone certyfikatem Polskiego Związku Karate

V. LOSOWANIE , WERYFIKACJA DOKUMENTÓW , WAŻENIE
- Losowanie odbędzie się w Murowanej Goślinie po zakończeniu kontroli dokumentów o godzinie 
21:00, w dniu 20.10.2012 r. na hali sportowej w auli, ul. Mściszewska 10
- godz. 17.00 – 20.00; Weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników przez Komisję Sportu PZK 
na hali sportowej.



VI. WIEK ZAWODNIKÓW
1.junior młodszy (14-15 lat) - zawodnicy urodzeni w latach 1998-1997 
decyduje rok urodzenia
2. junior ( 16-17 lat)- zawodnicy urodzeni  pomiędzy 31.12.1996 – 21.10.1994 - decyduje dzienna data 
urodzenia
3. U21 (18-21 lat) - zawodnicy urodzeni pomiędzy 19.10.1994- 21.10.1991 - decyduje dzienna data 
urodzenia

VII. KONKURENCJE:

Juniorzy Młodsi
kata ind. dziewcząt
kata ind. chłopców
kumite ind. dziewcząt : -47 kg, -54 kg, +54 kg
kumite ind. chłopców : - 52 kg, - 57 kg, - 63 kg, - 70 kg, + 70 kg
kata drużynowe dziewcząt
kata drużynowe chłopców
kumite drużynowe dziewcząt – /3 + 1 rezerwowa/
kumite drużynowe chłopców – /3 + 1 rezerwowy/

Juniorzy
kata ind. dziewcząt
kata ind. chłopców
kumite ind. Dziewcząt : -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg
kumite ind. chłopców : - 55 kg, - 61 kg, - 68 kg, - 76 kg, + 76 kg
kata drużynowe dziewcząt
kata drużynowe chłopców
kumite drużynowe dziewcząt – /3 + 1 rezerwowa/
kumite drużynowe chłopców – /3 + 1 rezerwowy/

Młodzieżowcy
kata ind. kobiet
kata ind. mężczyzn
kumite ind. kobiet : -53 kg, - 60 kg, + 60 kg
kumite ind. mężczyzn : - 68 kg, - 78 kg, + 78 kg
kata drużynowe kobiet
kata drużynowe mężczyzn
kumite drużynowe kobiet – /3 + 1 rezerwowa/
kumite drużynowe mężczyzn – /3 + 1 rezerwowy/

VIII. PRZEPISY
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF –
Organizator nie zabezpiecza pasów startowych dla uczestników Mistrzostw.
Kata – eliminacje - Shitei kata.
Istnieje możliwość uzupełnienia drużyny kata jednym zawodnikiem z niższej kategorii wiekowej.
/ W kata juniorów jeden zawodnik może być juniorem młodszym, w kata młodzieżowców jeden
zawodnik może być juniorem/
Sprzęt ochronny zgodny z przepisami PZK /WKF/ . Wykaz obowiązkowego sprzętu ochronnego 
widnieje na stronie PZK



Uwaga !!!
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.

IX. OPŁATY STARTOWE
50 zł - za konkurencję indywidualną
120 zł – za konkurencje drużynową
- płatne w przeddzień zawodów u organizatora – w trakcie weryfikacji dokumentów.

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 ew. 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.)
- kontakt z organizatorem Tel. – Marek Pawlaczyk - tel. 500 262 414

XI. SĘDZIOWIE
Listę sędziów ustali Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WKF – p. Remigiusz Powroźnik
– adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator zapewni noclegi dla powołanych
sędziów z 20/21.10.2012. W przeddzień zawodów odbędzie się kurs sędziowski będzie możliwość 
podniesienia i aktualizacji kwalifikacji sędziowskich /kontakt z p. Remigiusz Powroźnik Tel./ 696-
498-704/.
.
XIII. PROGRAM ZAWODÓW

20.10.2012 (sobota)
- godz. 17.00 – 20.00 ;Weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników przez Komisję Sportu PZK,
- godz. 21.00 ; Oficjalne losowanie przez Komisję Sportu PZK (zapraszamy przedstawicieli klubów 
uczestniczących w MP, aula)

21.10.2012 (niedziela)
- godz. 7.30 – 8.00 ( ważenie zawodników przyjeżdżających w dniu zawodów na hali sportowej)

UWAGA!!! W dniu zawodów będzie możliwość tylko zważenia zawodnika/czki.

godz. 8.30 – odprawa sędziowska
godz. 8.45 – odprawa kierowników ekip
godz. 9.00 – eliminacje kata i kumite (indywidualne i drużynowe) – finały poszczególnych
konkurencji rozgrywane będą na centralnym tatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!!!


