
 Puchar Polski w Karate WKF  

TCZEW 2012' 
  

 REGULAMIN  
             
I CEL ZAWODÓW 
- popularyzacja karate WKF  
- wyłonienie najlepszych zawodników , zawodniczek oraz klubów w kategoriach :  
 dzieci , żaków, młodzików , juniorów młodszych , juniorów i seniorów  
- weryfikacja poziomu wyszkolenia członków kadry narodowej  

  
II ORGANIZATORZY  
- Tczewski Klub Karate-DO 
      
III WSPÓŁORGANIZATORZY  
- Urząd Miasta Tczew pod patronatem Prezydenta Miasta 

- Powiat Tczew pod patronatem Starosty Powiatu Tczewskiego 

 
IV SPONSORZY  
 
V TERMIN I MIEJSCE   ZAWODÓW 
29.09.2012 r. - sobota , hala sportowo- widowiskowa II liceum Ogólnokształcącego w Tczewie 

  
VI WARUNKI UDZIAŁU  
1. Zgłoszenie startujących w terminie do 21.09.2012 r. - e-mailem (z potwierdzeniem ) 
    na adres :  pucharpolskikarate2012@wp.pl  

  
2. Warunki startowe dla zawodników klubowych  
-     stopień wyszkolenia (certyfikat PZK) – kata  , fantom - 9 kyu ; kumite - 8 kyu  
-     licencja zawodnicza 2012 
-          aktualne   badania lekarskie 
-          ubezpieczenie NNW 
   

 
VII KONKURENCJE 

 

 

 

Do wieku konkurencji liczymy dzienną datę urodzenia zawodnika! 
 
KATA  

Nr. Konkurencja Mężczyzn Nr. Konkurencja Kobiet  

Ka1  Dzieci 7lat i młodsze Ka 9 Dzieci 7 lat i młodsze 

Ka2 Dzieci 8 lat Ka10  Dzieci 8 lat 

Ka3 Dzieci  9 lat    Ka11 Dzieci  9 lat  

Ka4 Żacy  10-11 lat      Ka12 Żaczki  10-11 lat      

Ka5 Młodzicy 12-13 lat       Ka13 Młodziczki 12-13 lat       

Ka6 Juniorzy młodsi   14-15 lat          Ka14 Juniorki młodsze  14-15 lat          

Ka7 Juniorzy   16-17 lat      Ka15 Juniorki   16-17 lat      



Ka8 Seniorzy +18 lat Ka16 Seniorki +18 lat 

 

 

KUMITE FANTOM 

Nr. Konkurencja mężczyzn Nr. Konkurencja kobiet 

F1   Chłopcy 7 lat i młodsi  F4 Dziewczynki 7 lat i młodsze 

F2 Chłopcy 8 lat   F5 Dziewczynki 8 lat  

F3 Chłopcy 9 lat   F6 Dziewczynki 9 lat  

 

 

 
KUMITE   

Nr. Konkurencja mężczyzn Nr. Konkurencja kobiet 

Ku1 Żacy  - 34 Ku20 Żaczki -34 

Ku2 Żacy  - 40 Ku21 Żaczki -40 

Ku3 Żacy  + 40 Ku22 Żaczki+40 

Ku 4 Młodzik -35 ------  

Ku 5 Młodzik -40 Ku23 Młodziczki -40 

Ku6 Młodzik -45 Ku24 Młodziczki – 50 

Ku7 Młodzik – 50 Ku25 Młodziczki + 50 

Ku8 Młodzik + 50 ---- - 

Ku 9 Juniorzy młodsi -52 -----  

Ku10 Juniorzy  młodsi -57 Ku26 Juniorki  młodsze -47 

Ku11 Juniorzy  młodsi -63 Ku27 Juniorki  młodsze -54 

Ku12 Juniorzy  młodsi -70 Ku28 Juniorki  młodsze + 54  

Ku13 Juniorzy  młodsi + 70 ------ - 

Ku14 Juniorzy -55 -------  

Ku15 Juniorzy -61 Ku29 Juniorki -53 

Ku16 Juniorzy -68 -------  

Ku17 Juniorzy – 76 Ku30 Juniorki -59 

Ku18 Juniorzy + 76 Ku31 Juniorki +59 

Ku19 Senior     open Ku32 Seniorki    open 

 

KATA DRUŻYNOWE 

Nr. Konkurencja mężczyzn Nr. Konkurencja kobiet 
Dr1 Żacy  (3 os) Dr5 Żaczki  (3os) 
Dr2 Młodzicy  (3 os) Dr6 Młodziczki (3 os) 
Dr3 Juniorzy młodsi + Juniorzy  (3 os) Dr7 Juniorki młodsze + Juniorki (3 os) 
Dr4 Seniorzy (3 os) Dr8 Seniorki (3 os) 

 

 
KUMITE DRUŻYNOWE 

Nr. Konkurencja mężczyzn Nr. Konkurencja kobiet 
Dr9 Żacy  (3 os) Dr13 Żaczki  (3os) 
Dr10 Młodzicy  (3 os) Dr14 Młodziczki (3 os) 
Dr11 Juniorzy młodsi + Juniorzy  (3 os) Dr15 Juniorki młodsze + Juniorki (3 os) 
Dr12 Seniorzy (3 os) Dr16 Seniorki (3 os) 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia konkurencji w przypadku małej ilości zawodników w 

danej konkurencji  (min 8 startujących) !  



 
VIII PRZEPISY 
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone wg aktualnych przepisów WKF z uzupełnieniem dot. kata : 
- dzieci – eliminacje min. jedno kata – w finale inne  
- żacy – eliminacje min. jedno kata od H -1 - w finale inne  

- młodzicy – dowolne kata od H1( min. dwa kata wykonywane na przemian) 
Kumite – obowiązkowe wyposażenie  - pasy niebieski i czerwony oraz ochraniacze : 

                     Żaczka / Żak         - ochraniacze na ręce, stopy, golenie , zęby 

               Młodziczka/ Młodzik – ochraniacze na ręce, stopy, golenie ,tułów i zęby 

            Juniorka/Junior młodszy - ochraniacze na ręce, stopy, golenie ,tułów i zęby, 

                                                          kaski ochronne na twarz, ochraniacze na piersi/Juniorki młodsze  

             Juniorka/Junior  - ochraniacze na ręce, stopy, golenie ,tułów i zęby , 

                                          ochraniacze   na piersi/juniorki 

            Seniorka /Senior  - - ochraniacze na ręce, stopy, golenie ,tułów i zęby , 

                                          ochraniacze   na piersi/seniorki 

 
Czas walki : żak i młodzik –1,5 min. ; junior młodszy, junior, seniorki - 2 min ; seniorzy - 3 min.  
   Fantom : 7 lat i młodsi-20sek, 8lat- 25sek, 9lat 30sek. 
IX TROFEA  

 
III miejsce dyplom, medal 

II miejsce dyplom, medal 

I miejsce dyplom, medal, puchar zwycięscy 

 

NAGRODY SPECJALNE: 

Dla Najlepszej zawodniczki poniżej 18 roku życia 

Dla Najlepszego zawodnika poniżej 18 roku życia 

Dla Najlepszej zawodniczki kategoria senior (200 euro ) 

Dla Najlepszego zawodnika kategoria senior (200 euro ) 

Trofeum dla najlepszej drużyny w klasyfikacji medalowej 

 

X OPŁATY STARTOWE  
40 zł - za konkurencję indywidualną 

90 zł konkurencja drużynowa 
 
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
-      zawody odbywać się będą na 6 tatami  

-      kontrola wagi i dokumentów (ubezpieczenia, licencji , badań lekarskich) - doraźnie w trakcie  
             zawodów - w razie uchybień – dyskwalifikacja  
-          przy tatami mogą przebywać wyłącznie aktualnie startujący zawodnicy i asystujący trenerzy  
      (w dresach klubowych), pozostali zawodnicy przebywają w strefie rozgrzewki lub na  trybunach  
-          ekspozycja i sprzedaż oraz rozpowszechnianie ulotek reklamowych , pism i wszelkich walorów             

mogą się odbywać tylko za zgodą organizatora  
-          uczestniczące w zawodach kluby ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny 

i zachowanie porządku przez swoich zawodników oraz ponoszą koszty naprawy ew. szkód przez nich 

uczynionych  
-          organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione 
-          kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w  porozumieniu z organizatorem 
-      złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł  
-          kontakt z organizatorem – Arkadiusz Stubba  tel.  504 237 700 
-          na miejscu zawodów będzie funkcjonował bufet  
  
XII INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW 

 



-Listę sędziów w porozumieniu z organizatorem ustali Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WKF 

Remigiusz Powroźnik – lista powołanych zostanie przesłana e-mailem  
-Powołani sędziowie zobowiązani są   uczestniczyć w odprawie sędziowskiej , 

która odbędzie się w dniu 29.09.2012 r. o godz. 8.30 w hali ,miejscu zawodów 

-Organizator prosi sędziów o pisemne potwierdzenie udziału w zawodach do Sędziego 

Głównego i organizatora do dnia 20.09.2012 na adres e-mail:  arek.s@interia.pl 

 
XIII PROGRAM ZAWODÓW   
        

27.09.2012 r.  

- godz. 18.00 – zamknięcie list startowych  (tylko do tej chwili możliwe są zmiany startów zawodników) 

 

 28.09.2012r   -     18.00 - 20.00  weryfikacja dokumentów ( biuro zawodów na hali sportowej )     

29.09.2012 r. 

-      godz. 7.30 – 9.00 weryfikacja dokumentów 

-          godz. 8.30 - odprawa sędziów 

-      godz. 8.45- odprawa kierowników ekip 

-      godz. 9.00 – eliminacje i finały kata i kumite   

 

  

XIV NOCLEGI/ WYŻYWIENIE 

Organizator zapewnia miejsca noclegowe i wyżywienie dla ekip które zgłoszą zamówienie w 

terminie do 20.09.3012 

Możliwość zakwaterowania i wyżywienia : 

- STUDIO RELAX  FIT-CAFE Kolnik ul.Świerkowa7 - 60 miejsc cena 50 zł  

nocleg/śniadanie 

- Zajazd Roma Tczew ul.Rokicka21 - 60 miejsc  cena 55 zł  nocleg 

-  Zespół Szkół Ekonomicznych : 

    hotel 60 zł nocleg - 25 miejsc 

    internat pokoje wieloosobowe 40 zł nocleg- 40 miejsc 

Kontakt w sprawie noclegów z Arkadiuszem Stubba tel.504-237-700; arek.s@interia.pl 
.      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puchar Polski w Karate WKF  

TCZEW 2012' 
 

                              

                                                                                  

Zgłoszenie startujących w terminie do 21.09.2012 r. 

 

Klub:  
Nazwisko i Imię oraz nr tel. osoby zgłaszającej: 

 
Trener 

Nazwisko i Imię: 

tel.                                      www. e-mail: 
 

 

 
L.P. NAZWISKO I  IMIĘ  DATA 

 URODZENIA 
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KONKURENCJE DRUŻYNOWE: 
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