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Rozdział 1. 

Zespół Sędziowski i Komisja Sędziowska. 

Art. 1.1. W poniższych przepisach pod pojęciem Komisji rozumiana jest Komisja Sędziowska 

Polskiej Unii Karate zwanej dalej Komisją, a Zespół Sędziowski PUK zwany dalej Zespołem.  

Art. 1.2. Komisja Sędziowska działa w ramach Polskiej Unii Karate, zwanej dalej PUK jako podmiot 

zarządzający pracą sędziów w oparciu o niniejszy regulamin, zgodnie z obowiązującym prawem i 

zachowaniem celów statutowych PUK.  

Art. 1.3. W skład Zespołu wchodzą̨ wszyscy sędziowie posiadający ważne kwalifikacje  

i licencje sędziowskie PUK.  

Art. 1.4. Komisja powoływana jest przez Zarząd PUK. W skład Komisji wchodzi 5-7 osób 

w szczególności: 

• Przewodniczący Komisji; 

• Zastępca Przewodniczącego; 

• Sekretarz Komisji; 

• 2-4 Członków 

Art.1.5. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Zarząd wyznacza spośród składu Komisji szefów 

sędziów w makroregionach. 

Art. 1.6. Komisja Sędziowska w uzasadnionych sytuacjach może wnioskować do Zarządu PUK o 

zmianę składu Komisji.  



 

 

Art.1.7. Posiedzenia Komisji odbywają̨ się̨ minimum 2 razy w roku, a także doraźnie, w miarę̨ 

potrzeb, na wniosek Przewodniczącego Komisji lub większości składu Komisji. Przewodniczący 

Komisji informuje pozostałych członków komisji i Zarząd PUK o terminie i miejscu planowanego 

posiedzenia. Informacje takie mogą̨ być́ przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną, ale nie 

później niż̇ 14 dni przed posiedzeniem.  

Art. 1.8. W posiedzeniach Komisji mogą̨ uczestniczyć́ członkowie Zarządu PUK.  

Art. 1.9. W sytuacjach pilnych dopuszcza się podejmowanie decyzji drogą korespondencyjną. 

Podjęte w ten sposób decyzje są w następnie zatwierdzane na najbliższym posiedzeniu Komisji. 

Art.1.10. Decyzje Komisji zapadają̨ zwykłą większością̨ głosów, przy obecności nie mniej niż̇ 

połowy składu. W przypadku równiej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.  

Art. 1.11. Decyzje podjęte przez Komisję są̨ ostateczne w myśl Regulaminu Komisji Sędziowskiej. 

Dotyczy to zarówno wniosków jak i ewentualnych sporów.  

 

Rozdział 2. 

Uprawnienia i obowiązki Komisji Sędziowskiej. 

Art. 2.1. Komisja podejmuje decyzje w imieniu zespołu.  

Art. 2.2. Przewodniczący Komisji jest upoważniony do reprezentowania Zespołu i Komisji.  

Art. 2.3. Zadaniami Komisji w szczególności są̨:  

1. Prowadzenie klasyfikacji i weryfikacji uprawnień́ sędziów;  

2. Nadawanie uprawnień́ sędziom;  

3. Obniżanie lub cofanie uprawnień́ sędziom, w przypadku braku minimalnych wymagań́ 

merytoryczno-praktycznych obowiązujących na dany stopień́;  

4. Planowanie i koordynowanie obsady sędziowskiej na imprezach akredytowanych przez PUK;  

5. Opracowanie testów egzaminacyjnych;  

6. Organizacja oraz przeprowadzanie kursów i egzaminów dla sędziów PUK i kandydatów na 

sędziów zgodnie ze standardami i w oparciu o wymagania EKF i WKF; 

7. Wspieranie należytej znajomości przepisów rozgrywania zawodów wśród zawodników i 

trenerów;  

8. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie sędziowania;  

9. Wspieranie sędziów PUK do udziału w kursach sędziowskich EKF i WKF;  



 

 

10. Prowadzenie aktualnego rejestru zespołu. 

11. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji do Zarządu PUK w terminie 

do 15 stycznia następnego roku.  

Art. 2.4. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej koordynuje i ustala obsadę̨ sędziowską na 

Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, zawodach rankingowych, zawodach ogólnopolskich i 

międzynarodowych, okręgowych i klubowych oraz opiniuje regulaminy tych zawodów co do 

zgodności z przepisami PUK. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej może cedować́ swoje 

uprawnienia na innych członków Komisji Sędziowskiej.  

 

Rozdział 3. 

Kwalifikacje i uprawnienia sędziów. 

Art. 3.1. Do uzyskania uprawnień́ sędziego Polskiej Unii Karate niezbędne jest członkostwo w klubie 

zrzeszonym w Polskiej Unii Karate.  

Art. 3.2. Kwalifikacje sędziowskie PUK: 

1. Klubowy (Judge C) 

2. Okręgowy B (Judge B) 

3. Okręgowy A (Judge A) 

4. Krajowy B (Referee B) 

5. Krajowy A (Referee A) 

Art. 3.3.1. Kwalifikację Klubowy (Judge C) może uzyskać osoba, która: 

1. ukończyła 18 lat 

2. uzyskała stopień min. 3 ku  

Art. 3.3.2. Kwalifikację Okręgowy B (Judge B) może uzyskać osoba, która: 

1. ukończyła 19 lat 

2. uzyskała stopień min. 1 ku  

Art. 3.3.3. Kwalifikację Okręgowy A (Judge A) może uzyskać osoba, która: 

1. ukończyła 21 lat 

2. uzyskała stopień min. 1 DAN  

Art. 3.3.4. Kwalifikację Krajowy B (Referee B) może uzyskać osoba, która: 



 

 

1. ukończyła 23 lata 

2. uzyskała stopień min. 2 DAN  

Art. 3.3.5. Kwalifikację Krajowy A (Referee A) może uzyskać osoba, która: 

1. ukończyła 25 lat 

2. uzyskała stopień min. 2 DAN   

Art. 3.4.1. Uzyskanie kwalifikacji Klubowy (Judge C) uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów klubowych (kat. 3) jako Sędzia Prowadzący. 

2. Sędziowania podczas zawodów makroregionalnych (kat. 2) jako Sędzia Boczny. 

3. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych i krajowych (kat. 1) jako sędzia 

protokolant i sędzia mierzący czas.  

4. Sędziowania jako Kansa na zawodach klubowych (kat. 3) 

Art. 3.4.2. Uzyskanie kwalifikacji Okręgowy B (Judge B) uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów klubowych (kat. 3) jako Menadżer Tatami, 

2. Sędziowania podczas zawodów makroregionalnych (kat. 2) jako Sędzia Prowadzący. 

3. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych i krajowych (kat. 1) jako Sędzia Boczny. 

4. Sędziowania jako Kansa na zawodach makroregionalnych (kat. 2). 

Art. 3.4.3. Uzyskanie kwalifikacji Okręgowy A (Judge A) uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów klubowych (kat. 3) jako Sędzia Główny,  

2. Sędziowania podczas zawodów makroregionalnych (kat. 2) jako Sędzia Prowadzący 

3. Sędziowania podczas zawodów krajowych i międzynarodowych (kat. 1) jako Sędzia Boczny.  

4. Sędziowania jako Kansa na zawodach krajowych (kat. 1) 

Art. 3.4.4. Uzyskanie kwalifikacji Krajowy B (Referee B) uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów makroregionalnych (kat. 2) jako Sędzia Główny, 

2. Sędziowania podczas zawodów krajowych (kat. 1) jako Menadżer Tatami  

3. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych (kat. 1) jako Sędzia Prowadzący.  

4. Sędziowania jako Kansa na zawodach międzynarodowych 

Art. 3.4.5. Uzyskanie kwalifikacji Krajowy A (Referee A) uprawnia do: 



 

 

1. Sędziowania podczas zawodów krajowych jako Sędzia Główny 

2. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia Prowadzący  

3. Sędziowania jako Kansa na zawodach międzynarodowych.  

Art. 3.4.6. Uzyskanie kwalifikacji EKF lub WKF uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia Główny.  

Art. 3.4.7 Każda kwalifikacja sędziowska obejmuje uprawnienia przysługujące także kwalifikacjom 

niższym od niej. Sędziowie nie mogą̨ wykonywać́ czynności korzystając z uprawnień́ ponad 

posiadane - pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z Regulaminem 

Odpowiedzialności Dyscyplinarnej PUK. W szczególnych przypadkach wykonywania czynności 

ponad posiadane kwalifikacje wymagana jest zgoda Przewodniczącego Komisji wydana imiennie dla 

sędziów na wniosek Sędziego Głównego zawodów. 

Art. 3.5. Kwalifikacje sędziowskie uzyskiwane są po odbyciu i zaliczeniu Krajowych Kursów 

Sędziowskich lub Kursów Makroregionalnych. 

Art. 3.6.1. Krajowe Kursy Sędziowskie organizowane są dla kandydatów na kwalifikację Krajowy 

A i B (Referee A i B), dwa razy w roku. Dla sędziów posiadających kwalifikację Krajowy A i B 

(Referee A i B) odbycie Krajowego Kursu Sędziowskiego jest obowiązkowe jeden raz w roku. 

Dopuszcza się udział sędziów z kwalifikacjami Klubowy (Judge C), Okręgowy A i B (Judge A i B). 

Art. 3.6.2. Uzyskanie kwalifikacji Krajowy A i B (Referee A i B) następuje po pozytywnym 

zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.  

Art. 3.6.3. Podtrzymanie kwalifikacji Krajowy A i B (Referee A i B) wymaga pozytywnego 

zaliczenia egzaminu teoretycznego raz na dwa lata. 

Art. 3.7.1. Kursy Makroregionalne organizowane są dla kandydatów na kwalifikację  

Klubowy (Judge C), Okręgowy A i B (Judge A i B), dwa razy w roku bezpośrednio przed turniejami 

w makroregionach.  

Art. 3.7.2. Uzyskanie kwalifikacji Klubowy (Judge C), Okręgowy A i B (Judge A i B)  

następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. 

Art. 3.7.3. Podtrzymanie kwalifikacji Klubowy (Judge C), Okręgowy A i B (Judge A i B) wymaga 

pozytywnego zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego raz na dwa lata. 

Art. 3.8.1. W skład Komisji egzaminacyjnej na kwalifikację Klubowy (Judge C),  

Okręgowy B (Judge B) powinny wchodzić́ w szczególności: szef sędziów z danego makroregionu i 

co najmniej 2 sędziów ze stopniem min. Krajowy B (Referee B).  



 

 

Art. 3.8.2. Każdorazowo Skład Komisji egzaminacyjnej w makroregionie musi być zatwierdzony 

przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PUK. 

Art. 3.9. W skład Komisji egzaminacyjnej na kwalifikację Okręgowy A (Judge A), Krajowy A i B 

(Referee A i B) powinny wchodzić́ w szczególności: Przewodniczący Komisji i co najmniej 2 

członków komisji ze stopniem min. Krajowy A (Referee A). 

Art. 3.10. Wyniki egzaminów na sędziów Polskiej Unii Karate zatwierdzane są̨ na wniosek Komisji 

przez Zarząd Polskiej Unii Karate.  

Art. 3.11. W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu możliwe jest obniżenie kwalifikacji. 

Art. 3.12. Sędzia, którego kwalifikacje kończą się w danym roku kalendarzowym, otrzymuje rok 

karencji na podtrzymanie kwalifikacji. Jeśli w ciągu roku nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu, 

zostaje usunięty z zespołu. O trybie przywrócenia uprawnień́ po upływie karencji decyduje Zarząd 

PUK na wniosek Komisji Sędziowskiej.  

Art. 3.13. Maksymalny wiek, do którego sędzia może być́ aktywnym członkiem Zespołu ustalony 

zostaje na 70 lat.  

Art. 3.14. Dla zasłużonych sędziów przekraczających wiek 70 lat lub kończących pracę w Zespole 

wcześniej przewiduje się̨ możliwość́ nadania tytułu Sędziego Honorowego PUK. Komisja wnioskuje 

o przyznanie tytułu Sędziego Honorowego PUK do Zarządu PUK.  

Rozdział 4. 

Obowiązki sędziów. 

Art. 4.1. 

1. Sędzia powołany do sędziowania zawodów sportowych ma obowiązek potwierdzenia gotowości 

do udziału w imprezie, względnie powiadomienia Komisji o niemożliwości wzięcia udziału w 

terminie co najmniej 7 dni roboczych przed zawodami;  

2. Uczestnictwa w odprawie sędziowskiej, 

3. Przybycia na miejsce zawodów 30 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów, a sędzia 

główny 60 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów, 

4. Zapoznania się̨ z regulaminem imprezy,  

5. Stawienia się̨ na imprezę̨ w przepisowym stroju, 

6. Dbania o dokładną znajomość́ przepisów rozgrywania zawodów,  

7. Wypełniania obowiązków sędziego zgodnie z przepisami zawodów,  



 

 

8. Godnego reprezentowania PUK wobec zawodników, działaczy, trenerów i publiczności. 

Art. 4.2. Sędzia PUK może sędziować́ jedynie zawody sportowe karate akredytowane przez PUK 

lub EKF/WKF.  

Art. 4.3. W momencie otrzymania zaproszenia do sędziowania zawodów karate poza terenem Polski, 

sędzia jest obowiązany do poinformowania Komisji o otrzymanym zaproszeniu i chęci wyjazdu na 

takie zawody. W przypadku braku wymaganych kwalifikacji, zbiegu terminów zawodów, szkoleń́ 

sędziowskich i innych uzasadnionych okoliczności Komisja może nie wyrazić́ zgody na wyjazd. Za 

złamanie niniejszego postanowienia zostanie skierowany wniosek Komisji o ukaranie sędziego do 

Komisji Dyscyplinarnej.  

Art. 4.4. Pisemna informacja o zaproszeniu sędziego do pracy na zawodach WKF za granicą powinna 

być́ skierowana do Przewodniczącego Komisji w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed 

imprezą (dopuszczalnie jest użycie poczty, poczty elektronicznej, faksu lub innych środków 

komunikacji elektronicznej zabezpieczających możliwość́ archiwizacji informacji). W przypadku 

braku zgody Przewodniczący Komisji odpowiada pisemnie (w formie jak wyżej) w ciągu 5 dni 

kalendarzowych.  

Art. 4.5. Sędziowie podlegają̨ ocenie swojej działalności w trakcie zawodów karate akredytowanych 

przez PUK. Po każdych zawodach menadżerowie tatami i sędzia główny sporządzają imienne karty 

oceny sędziów. Sędzia główny zawodów przesyła je w ciągu 7 dni do Sekretarza Komisji. Karty 

Oceny Pracy Sędziów będą brane pod uwagę w trakcie egzaminów sędziowskich.   

Art. 4.6. Interpretacja powyższego Regulaminu przysługuje Komisji i Zarządowi PUK.  


