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Regulamin powoływania reprezentacji Polskiej Unii Karate 

 

I. Kryteria i zasady powoływania reprezentacji Polskiej Unii Karate seniorek i seniorów. 

1. Reprezentacja PUK seniorek/seniorów powoływana jest raz w roku na okresy półroczne: 01.01.-30.06. oraz 

01.07.-31.12. według następujących kryteriów:  

1.1. Na numer pierwszy reprezentacji PUK w danej kategorii wagowej w pierwszej kolejności kwalifikowane są 

zawodniczki i zawodnicy, którzy znaleźli się w 50-ce rankingu WKF seniorów (na okres 01.01-30.06. i 01.07-

31.12.) 

1.2. Na pozostałe miejsca seniorzy z pozycji 1–4 (w świetle punktu 1.1.) rankingu seniorów PUK w każdej 

kategorii wagowej w kolejności uzyskanej w rankingu na kolejne pozycję w reprezentacji PUK . 

1.3. Mistrz Polski seniorów, jeżeli nie znajduje się w rankingu na pozycji umożliwiającej bezpośrednie powołanie 

do reprezentacji PUK  obligatoryjnie jest członkiem reprezentacji PUK. /Po uzyskaniu statusu PZS/ 

1.4. Trenerzy reprezentacji PUK składają propozycje składu imiennego reprezentacji PUK najpóźniej do 15.06 

(lub 3 dni po ostatnich zawodach rankingowanych rozegranych w czerwcu, jeżeli odbywają się po 15.06.) oraz 

najpóźniej do 15.12. każdego roku (lub 3 dni po ostatnich  zawodach rankingowanych rozegranych w grudniu, 

jeżeli odbywają się po 15.12.).  

1.5. Do ustalenia składu reprezentacji PUK przyjmuje się stan rankingu wyliczonego po ostatnich zawodach 

rankingowanych w danym półroczu.  

 

II. Kryteria i zasady powoływania reprezentacji Polskiej Unii Karate młodzieżowców /U-21/ 

kobiet i mężczyzn. 

1. Reprezentacja  PUK  młodzieżowców /U-21/ kobiet i mężczyzn w kategorii wiekowej U-21 mężczyzn i kobiet 

powoływana jest raz w roku na okresy półroczne: 01.01.-30.06. oraz 01.07.-31.12. według następujących 

kryteriów:  

1.1. Na  numer pierwszy  reprezentacji PUK w danej kategorii wagowej w pierwszej kolejności kwalifikowane są  

zawodniczki i zawodnicy, którzy znaleźli się w 50-ce rankingu WKF młodzieżowców /U-21/ na okres 01.01-30.06.  

i 01.07-31.12.).  

1.2. Na pozostałe miejsca młodzieżowcy z pozycji 1–4 według rankingu młodzieżowców PUK w każdej kategorii 

wagowej w kolejności uzyskanej w rankingu na kolejne pozycję w reprezentacji PUK.   

1.3. Mistrz Polski U-21, jeżeli nie znajduje się w rankingu na pozycji umożliwiającej bezpośrednie powołanie do 

reprezentacji PUK, obligatoryjnie jest członkiem reprezentacji PUK . /Po uzyskaniu statusu PZS/   

1.4. Trenerzy odpowiedzialni składają propozycje składu imiennego reprezentacji PUK najpóźniej do 15.06. (lub 3 

dni po ostatnich zawodach rankingowanych rozegranych w czerwcu, jeżeli odbywają się po 15.06.) oraz 

najpóźniej do 15.12. każdego roku (lub 3 dni po ostatnich zawodach rankingowanych rozegranych w grudniu, 

jeżeli odbywają się po 15.12.).  

1.5. Do ustalenia składu reprezentacji PUK  przyjmuje się stan rankingu wyliczonego po ostatnich zawodach 

rankingowanych w danym półroczu.  
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III. Kryteria i zasady powoływania reprezentacji Polskiej Unii Karate juniorek i juniorów. 

1. Reprezentacja PUK juniorek i juniorów powoływana jest raz w roku na okresy półroczne:  01.01.-30.06. oraz     

01.07.-31.12. według następujących kryteriów:  

1.1. Na numer pierwszy reprezentacji PUK w danej kategorii wagowej w pierwszej kolejności kwalifikowane są  

zawodniczki i zawodnicy znaleźli się w 50-ce  rankingu WKF juniorów (na okres 01.01-30.06.  i  01.07-31.12.).  

1.2. Na pozostałe miejsca juniorzy z pozycji 1–4 rankingu juniorów PUK w każdej kategorii wagowej w kolejności 

uzyskanej w rankingu na kolejne pozycję w reprezentacji PUK  . 

1.3. Mistrz Polski juniorów, jeżeli nie znajduje się w rankingu na pozycji umożliwiającej bezpośrednie powołanie 

do reprezentacji PUK, obligatoryjnie jest członkiem reprezentacji PUK. /Po uzyskaniu statusu PZS/ 

1.4. Trenerzy reprezentacji PUK składają propozycje składu imiennego reprezentacji PUK najpóźniej do 15.06. 

(lub 3 dni po ostatnich zawodach rankingowanych rozegranych w czerwcu, jeżeli odbywają się po 15.06.) oraz 

najpóźniej do 15.12. każdego roku (lub 3 dni po ostatnich  zawodach rankingowanych rozegranych w grudniu, 

jeżeli odbywają się po 15.12.).  

1.5. Do ustalenia składu reprezentacji PUK przyjmuje się stan rankingu wyliczonego po ostatnich zawodach 

rankingowanych w danym półroczu. 

  

IV. Kryteria i zasady powoływania reprezentacji Polskiej Unii Karate kadetów i kadetek. 

1. Reprezentacja PUK kadetów i kadetek, powoływana jest raz w roku na okresy półroczne:  01.01.-30.06. oraz     

01.07.- 31.12.  według następujących kryteriów:  

1.1. Na numer pierwszy reprezentacji PUK w danej kategorii wagowej w pierwszej kolejności kwalifikowane są  

zawodniczki i zawodnicy, którzy znaleźli się w 50-ce rankingu WKF kadetów (na okres 01.01-30.06. i 01.07-

31.12.).  

1.2. Na pozostałe miejsca kadeci z pozycji 1–4 rankingu kadetów PUK w każdej kategorii wagowej w kolejności 

uzyskanej w rankingu na kolejne pozycję w reprezentacji PUK  .    

1.3. Mistrz Polski kadetów, jeżeli nie znajduje się w rankingu na pozycji umożliwiającej bezpośrednie powołanie 

do reprezentacji PUK, obligatoryjnie jest członkiem reprezentacji PUK. /Po uzyskaniu statusu PZS/ 

1.4. Trenerzy reprezentacji PUK kadetów (lub trenerzy odpowiedzialni) składają propozycje składu imiennego 

reprezentacji PUK najpóźniej do 15.06. (lub 3 dni po ostatnich zawodach rankingowanych rozegranych  

w czerwcu, jeżeli odbywają się po 15.06.) oraz najpóźniej do 15.12. każdego roku (lub 3 dni po ostatnich  

zawodach rankingowanych rozegranych w grudniu, jeżeli odbywają się po 15.12.).  

1.5. Do ustalenia składu reprezentacji PUK  przyjmuje się stan rankingu wyliczonego po ostatnich  zawodach 

rankingowanych w danym półroczu.  
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IV. Kryteria i zasady powoływania reprezentacji Polskiej Unii Karate młodzików i młodziczek. 

1. Reprezentacja PUK młodzików i młodziczek, powoływana jest raz w roku na okresy półroczne: 01.01.-30.06. 

oraz 01.07.-31.12. według następujących kryteriów:  

1.1. Na numer pierwszy reprezentacji PUK w danej kategorii wagowej w pierwszej kolejności kwalifikowane są  

zawodniczki i zawodnicy, którzy znaleźli się w 50-ce rankingu WKF młodzików (na okres 01.01-30.06. i 01.07-

31.12.).  

1.2. Na pozostałe miejsca młodzicy z pozycji 1–4 rankingu młodzików PUK w każdej kategorii wagowej  

w kolejności uzyskanej w rankingu na kolejne pozycję w reprezentacji PUK  .    

1.3. Trenerzy reprezentacji PUK (lub trenerzy odpowiedzialni) składają propozycje składu imiennego reprezentacji 

PUK  najpóźniej do 15.06. (lub 3 dni po ostatnich zawodach rankingowanych rozegranych w czerwcu, jeżeli 

odbywają się po 15.06.) oraz najpóźniej do 15.12. każdego roku (lub 3 dni po ostatnich zawodach 

rankingowanych rozegranych w grudniu, jeżeli odbywają się po 15.12.).  

1.4. Do ustalenia składu reprezentacji PUK przyjmuje się stan rankingu wyliczonego po ostatnich zawodach 

rankingowanych w danym półroczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


