
Mistrzostwa Polski Karate-Do Shotokan młodzików, kadetów, juniorów i seniorów 

Bielsko-Biała 27.10.2013r.  

 

1. Cel zawodów: 

 wyłonienie najlepszych zawodników, 

 wyłonienie szerokiej Kadry Polski na rok 2014, 

 weryfikacja przygotowania ścisłej Kadry Polski przed Mistrzostwami Europy Karate-

Do Shotokan, 

 popularyzacja karate. 

2. Organizatorzy: 

 Klub Sportów Azjatyckich Atemi Bielsko-Biała, 

 Gmina Bielsko-Biała, 

 Polski Związek Karate. 

3. Termin i miejsce: 

 27.10.2013r. (niedziela), 

 Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Karbowa 26 Bielsko-Biała 

4. Warunki udziału: 

 Do Mistrzostw Polski Karate-Do Shotokan mogą zgłaszać się wyłącznie kluby 

sportowe zrzeszone w PZK i posiadające aktualną licencję klubową na rok 2013, 

 Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz licencję zawodniczą na 

rok 2013, potwierdzeniem posiadanego stopnia jest Certyfikat PZK, 

 Dostarczenie zgłoszenia tylko na formularzu Excel (dostępny do pobrania ze strony 

http://www.polskizwiazekkarate.org.pl/ do 18.10.2013r. e-mail: 

komisja.karate@inet.pl i pawel.poltorzecki@gmail.com celem dalszej weryfikacji 

dokumentów poszczególnych zawodników i klubów. Zgłoszenie w innej wersji nie 

będzie rejestrowane, 

 Posiadanie ubezpieczenia od NNW dla zawodników, 

 Potwierdzenie stopnia wyszkolenia dla młodzików – kata min. 7 kyu, kumite min. 6 

kyu, kadetów – kata min. 6 kyu, kumite min. 5 kyu, dla juniorów i seniorów – kata 

min. 4 kyu, kumite min. 3 kyu, 

 Zawodnicy będą kwalifikowani do danej kategorii na podstawie dziennej daty 

urodzenia (dzień, miesiąc, rok), 

 Sprawdzenie dokumentów przez Komisję Sportu Kwalifikowanego odbędzie w dniu 

26.10.2013r. (sobota) w sali konferencyjnej hotelu DĘBOWIEC w Bielsku-Białej przy 

al. Armii Krajowej 220 od godz. 17:00 do 21:00, 

http://www.polskizwiazekkarate.org.pl/
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 Oficjalne losowanie odbędzie się w dniu 26.10.2013r. około godz. 21:30 po 

zakończeniu kontroli dokumentów w Sali konferencyjnej Hotelu Dębowiec w Bielsku-

Białej przy al. Armii Krajowej 220, 

 Korekty zgłoszeń możliwe będą do godz. 21:00 w dniu 26.10.2013r. w Sali 

konferencyjnej Hotelu Dębowiec przy al. Armii Krajowej 220, 

 W dniu zawodów można będzie jedynie wykreślić zawodnika bez możliwości 

nanoszenia jakichkolwiek zmian.  

5. Wiek zawodników: 

 Młodzicy: 14 – 15 lat – urodzeni pomiędzy 28.10.1997r. – 27.10.1999r., 

 Kadeci: 16 – 17 lat – urodzeni pomiędzy 28.10.1995r. – 27.10.1997r., 

 Juniorzy 18 – 20 lat – urodzeni pomiędzy 28.10.1992r. – 27.10.1995r., 

 Seniorzy: powyżej 21 lat – urodzeni przed 28.10.1992r. i starsi. 

 Młodzik może startować w konkurencjach przewidzianych dla młodzików i 

może wziąć udział w konkurencji kata kadetów bez możliwości startu w 

kumite, 

 Kadet może startować w konkurencjach przewidzianych dla kadetów i może 

wziąć udział w konkurencji kata i kumite juniorów, 

 Junior może wziąć udział w konkurencji kata i kumite seniorów. 

6. Konkurencje: 

 

MŁODZIK 14 – 15 LAT  

 kata ind. młodziczek, 

 kata druż. młodziczek, 

 kumite ind. młodziczek, 

 kumite druż. młodziczek ( 3+1), 

 kata ind. młodzików, 

 kata druż. młodzików, 

 kumite ind. młodzików, 

 kumite druż. młodzików (3+1). 

 

KADET 16 – 17 LAT JUNIOR 18 – 20 LAT SENIOR 21 LAT I STARSI 

 kata ind. kadetek, 

 kata druż. kadetek, 

 kumite ind. kadetek, 

 kumite druż. kadetek ( 3+1), 

 kata ind. kadetów, 

 kata ind. juniorek, 

 kata druż. juniorek, 

 kumite ind. juniorek, 

 kumite druż. juniorek ( 3+1), 

 kata ind. juniorów, 

 kata ind. seniorek, 

 kata druż. seniorek, 

 kumite ind. seniorek, 

 kumite druż. seniorek ( 3+1), 

 kata ind. seniorów, 



 kata druż. kadetów, 

 kumite ind. kadetów, 

 kumite druż. kadetów (3+1) 

 kata druż. juniorów, 

 kumite ind. juniorów, 

 kumite druż. kadetów (3+1) 

 kata druż. seniorów, 

 kumite ind. seniorów, 

 kumite druż. seniorów (5+2) 

 

Drużyna kumite seniorów (5+2) z możliwością wystawienia min. 3 zawodników w dowolnej 

kolejności.  

7. Przepisy mistrzostw:  

 zawody będą rozgrywane w oparciu o przepisy WSKA. W Kumite wymagane są białe 

napięstniki zgodnie z homologacją PZK oraz ochraniacze na zęby. Organizator nie 

zabezpiecza pasów białych i czerwonych.  

Uwaga !  

Tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami miejscu, 

wyłącznie w dresie klubowym i ważną licencją trenerską. W obszarze pola walk mogą 

przebywać tylko zawodnicy i ich trenerzy, aktualnie toczący walki oraz sędziowie. 

8. Opłaty startowe: 

 60 zł za konkurencję indywidualną,  

 120 zł za konkurencję drużynową,  

9. 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 ewent. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi 

jego Klub,  

 Ekspozycja i sprzedaż towarów - tylko za zgodą organizatora, 

  Do dekoracji zawodnicy przystępują w kompletnych dresach klubowych lub 

karategach, 

  Przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopię zgłoszenia 

zawodników (wydruk e:mail),  

 Kontakt tel. z organizatorem – PAWEŁ POŁTORZECKI – tel. 607 405 747, e-mail: 

atemi@bielsko.com.pl, lub pawel.poltorzecki@gmial.com, 

mailto:atemi@bielsko.com.pl
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10.  Program mistrzostw: 

 Sobota 26.10.2013r. Hotel Dębowiec Bielsko-Biała al. Armii Krajowej 220, weryfikacja 

dokumentów od godz. 17:00 do 21:00, oficjalne losowanie około godz. 21:30, 

 Niedziela 27.10.2013r. Hala Widowisko-Sportowa Bielsko-Biała ul. Karbowa 26 –

Mistrzostwa Polski Karate Shotokan:  

 09:00 – 17:00 – eliminacje, finały kata i kumite, 

 11:00 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski, 

 ok. 18:00 – zakończenie mistrzostw.  

11. Zakwaterowanie i wyżywienie.  

Organizator zawodów zabezpieczył miejsca noclegowe dla ekip, które zgłoszą zamówienie w 

terminie do 18.10.2013r.   

MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA:  

 HOTEL DĘBOWIEC www.hoteldebowiec.pl (REKOMENDOWANY – tuż obok hali, 

eleganckie, komfortowe pokoje 1,2,3,4 osobowe – hotel główny mistrzostw ). Bielsko-

Biała al. Armii Krajowej 220, tel. 33 8138204, e-mail: recepcja@hoteldebowiec.pl;  

hotel@hoteldebowiec.pl,  

  OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BESKIDY PARK (dawny Hotel Transportowiec, 400 m od 

hali sportowej) al. Armii Krajowej 316, Bielsko-Biała, Tel.33 814 62 24 e-mail: 

recepcja@beskidypark.pl,  www.beskidypark.pl,   

W czasie rezerwacji prosimy o podanie informacji: rezerwacja na „Mistrzostwa Polski 

Karate”  

 podczas trwania mistrzostw w hali sportowej będzie funkcjonował bufet. 

12.  Informacje dla sędziów ESKA: 

 Organizator zapewnia noclegi dla sędziów w dniu 26/27.10.2013r. Listę sędziów 

powołanych do sędziowania zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ustali Sędzia 

Główny zawodów Pani Ewa Ambroszczyk odrębnym pismem do 

zainteresowanych z pozostałymi informacjami, 

  Organizator prosi sędziów o pisemne potwierdzenie udziału w zawodach do 

Sędziego Głównego i Organizatora w terminie do dnia 18.10.2013r. na adres e-
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mail: atemi@bielsko.com.pl, lub pawel.poltorzecki@gmail.com w celu dokonania 

przez organizatora rezerwacji noclegu, 

  Przed Mistrzostwami Polski Karate Shotokan odbędzie się kurs sędziowski ESKA. O 

terminie kursu osoby zainteresowane uzyskaniem licencji, podtrzymaniem lub 

podniesieniem kwalifikacji ESKA powiadomi Przewodniczący Komisji Sędziowskiej 

ESKA Pani Ewa Ambroszczyk.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH 
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