
W imieniu Polskiego Zwi
Klub Karate Samuraj Szczecin

 

MIĘ
MISTRZOSTW

W KARATE OLIMPIJSKIM
STREFA 

 
 
I .CEL ZAWODÓW 
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek 
konkurencjach oraz popularyzacja karate olimpijskiego 
 
II. ORGANIZATORZY 
- Polski Związek Karate  
- Klub Karate „SAMURAJ” 
- Zachodniopomorska Federacja Sportu
 
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
- 18 maja 2019 r. (sobota) - hala
Szczecinie, ul. Twardowskiego 12b.
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU 

Zgłoszenie startuj
- e-mailem na adres: 

Obowiązkiem zgłaszającego jest przesłanie kopii zgłoszenia do 

- kontakt z organizatorem: Ryszard Kulikowski tel. 
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy z klubów PZK danej strefy
województwa: zachodniopomorskiego, 
warunki: 
- opłacona przez klub aktualna licencja członkowska
- posiadanie aktualnej licencji zawodniczej,
- posiadanie aktualnych badań lekarskich dopuszczaj
- dokument tożsamości ze zdjęciem,
- ubezpieczenie NNW obowiązujące podczas zawodów,
- posiadanie stopnia wyszkolenia – min. 9.1 kyu w kata i 8.1 kyu w kumite,
- potwierdzeniem stopnia wyszkolenia 
 

Brak korekty zgłoszenia na 3 dni przed zawodami traktowan
startu zawodników. 
 
V. LOSOWANIE, W ERYFIKACJA DOKUMENTÓW, WA
Losowanie odbędzie się po zakoń
podstawie przesłanych zgłoszeń. 
Po losowaniu nie ma możliwości dopisania zawodnika do konkurencji, 
możliwość zważenia zawodnika przed rozpocz
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REGULAMIN  

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, w
cjach oraz popularyzacja karate olimpijskiego jako sportu kwalifikowanego.

Zachodniopomorska Federacja Sportu 

ZAWODÓW  
a sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji

12b. 

Zgłoszenie startujących w terminie do 13.05.2019 

e- mail licencje.karate@wp.pl 
cego jest przesłanie kopii zgłoszenia do organizatora na adres 

karate@samuraj.szczecin.pl 
kontakt z organizatorem: Ryszard Kulikowski tel. 693 728 449 

ąć udział zawodniczki i zawodnicy z klubów PZK danej strefy
województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego

licencja członkowska PZK za 2019r. 
posiadanie aktualnej licencji zawodniczej, 

ń lekarskich dopuszczających do rywalizacji sportowej,
ęciem, 
ą ące podczas zawodów, 

min. 9.1 kyu w kata i 8.1 kyu w kumite, 
wyszkolenia może być wyłącznie Certyfikat Polskiego Zwi

Brak korekty zgłoszenia na 3 dni przed zawodami traktowane będzie jako ostateczne

ERYFIKACJA DOKUMENTÓW, WA ŻENIE. 
 po zakończeniu kontroli i weryfikacji zawodników w dniu 

ści dopisania zawodnika do konkurencji, w dniu zawodów b
enia zawodnika przed rozpoczęciem konkurencji. 

zku Karate  

 

w kategorii młodzików, w poszczególnych 
jako sportu kwalifikowanego. 

Rekreacji i Rehabilitacji w 

adres  e-mail: 

 udział zawodniczki i zawodnicy z klubów PZK danej strefy rozgrywek  
 spełniający następujące 

cych do rywalizacji sportowej, 

Certyfikat Polskiego Związku Karate. 

dzie jako ostateczne zobowiązanie co do 

czeniu kontroli i weryfikacji zawodników w dniu 16.05.2019 na 

w dniu zawodów będzie natomiast 



 
VI. WIEK ZAWODNIKÓW 
Uczestnikami zawodów są zawodniczki i zawodnicy w wieku: 12-13 lat – decyduje dzienna data 
urodzenia przypadająca podczas zawodów. 
 
VII. KONKURENCJE 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 
1 Kata Indywidualne Młodziczek do 7.3 kyu 6 Kata Indywidualne Młodzików do 7.3 kyu 
2 Kata Indywidualne Młodziczek 6.1 kyu i wyższe 7 Kata Indywidualne Młodzików 6.1 kyu i wyższe 
3 Kumite Indywidualne Młodziczek -40 kg 8 Kumite Indywidualne Młodzików -35 kg 
4 Kumite Indywidualne Młodziczek -50 kg 9 Kumite Indywidualne Młodzików -40 kg 
5 Kumite Indywidualne Młodziczek +50 kg 10 Kumite Indywidualne Młodzików -45 kg 
  11 Kumite Indywidualne Młodzików -50 kg 
  12 Kumite Indywidualne Młodzików +50 kg 

 
VIII. PRZEPISY 
Zawody zostaną rozegrane wg aktualnych przepisów WKF/PZK - dwa trzecie miejsca w kumite i w kata, 
system chorągiewkowy z repasażami. 
Kumite – obowiązkowe ochraniacze na zęby, ochraniacz na korpus, napięstniki, pasy i protektory na 
stopy i golenie koloru czerwonego i niebieskiego.  
Tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami miejscu wyłącznie w dresie 
klubowym i  z widoczną ważną licencją trenerską.  
W obszarze pola walki mogą przebywać jedynie zawodnicy aktualnie toczący walki, ich trenerzy oraz 
sędziowie. 
Możliwość zważenia zawodnika przed rozpoczęciem konkurencji. 
· kata do 7.3 kyu – dowolne  (min. dwa kata wykonywane na przemian). 
· kata od 6.1 kyu – dowolne kata, w każdej rundzie inne. 
· czas walki wynosi – 90 s.  
POZOSTAŁE INFORMACJE  

• w konkurencjach, w których obsada jest niepełna (min. 4 zawodników), nie będzie przyznawany 
tytuł Mistrza, punkty w SSM ani punktacja do Rankingu oraz klasyfikacji końcowej Mistrzostw,  

• zawodnicy muszą posiadać sprzęt z homologacją WKF/PZK, 
• organizator nie zabezpiecza pasów startowych dla zawodników, 
• 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 Olimpijskim, Polski Związek Karate 
informuje, że zgodnie z Częścią Ogólną Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i 
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 zawodnik może rywalizować tylko w jednej kategorii wiekowej (młodzika lub 
juniora młodszego) w ramach MMM lub Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. 

 
IX. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
- zawody zostaną rozegrane na dwóch planszach /tatami/, 
- za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są medale oraz dyplomy, 
- w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karategi, 
- 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, 
- wejście  na  salę  sportową  tylko  w  zmiennym  obuwiu  sportowym, 
- na  sali  podczas  zawodów  mogą  przebywać  tylko  zawodnicy  i  trenerzy /kierownicy ekip/, kibice na  
  trybunach, 
- za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika Mistrzostw odpowiedzialność ponosi jego Klub, 



- ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora, 
- przy weryfikacji zgłoszeń należy posiadać kopię zgłoszenia 
 
X.INFORMACJE DOTYCZ ĄCE SĘDZIÓW 
- sędziowie zostaną powołani przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZK, 
 
XI. NOCLEGI I WY ŻYWIENIE 
Młodzieżowe  Schronisko  Szkolne  ul. Monte  Cassino 19a  tel  422 4761 
Marina Hotele Sp.z o.o.  ul. Twardowskiego 12, tel 91 434 57 96, 91 433 75 01 - obok hali sportowej – 40 m. 
HOTEL SDS  ul. Unisławy 29 tel..091 422 28 56   
HOTEL  RYCERSKI ul. Potulicka 2a tel 091 814 66 01 
/ kluby  same  dokonują  rezerwacji  i  płatności  za  nocleg  i  wyżywienie/. 
 
XII. PROGRAM ZAWODÓW  

- godz  10.00 – 10.45 sprawdzenie i weryfikacja dokumentów  
- godz. 10.30 - odprawa sędziowska, 
- godz. 10.45 – odprawa kierowników ekip, 

- godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw; eliminacje i finały kata i kumite, 
- ok. godz. 15.00 - przewidywane zakończenie Mistrzostw 
 


