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Regulamin rankingu współzawodnictwa sportowego Polskiej Unii Karate 

/Młodzik, Kadet, Junior, Młodzieżowiec, Senior/ 
 

 

I. Cel rankingu. 

1. Wyłonienie najlepszych polskich zawodniczek i zawodników w grupach wiekowych i kategoriach wagowych.  

2. Powołanie Reprezentacji PUK. 

3. Powołanie Kadr Wojewódzkich PUK. 

4. Wyłonienie zawodników do startów w zawodach międzynarodowych. 

5. Rozstawienia w zawodach krajowych rankingowanych przez PUK.  

6. Określenie rangi zawodów współzawodnictwa krajowego. 

 

II. Zasady naliczania punktów do rankingu. 

Punkty do rankingu uzyskuje się z: 

1. Zawodów umieszczonych w oficjalnym Kalendarzu WKF / EKF  

2. Zawodów rankingowych współzawodnictwa krajowego PUK, międzynarodowych rankingowych PUK, w których 

startował zawodnik:   

a. senior – wyniki z zawodów rankingowych kalendarza seniorów  

b. młodzieżowiec – wyniki z zawodów rankingowych kalendarza młodzieżowców  

c. junior – wyniki z zawodów rankingowych kalendarza juniorów  

d. kadet – wyniki z zawodów rankingowych kalendarza kadetów  

e. młodzik – wyniki z zawodów rankingowych kalendarza młodzików 

 

III. Okres rankingowy. 

1. Punkty do rankingu zostaną dodane pierwszego dnia następnego miesiąca po zakończeniu zawodów (np. 

ostatni dzień zawodów 07.10.2018 – aktualizacja rankingu 01.11.2018). 

2. Punkty zdobyte przez zawodnika w danym turnieju pozostają na jego koncie (w wysokości 100%) do dnia 

poprzedzającego rok od momentu przyznania punktów do rankingu za ten turniej. Po tym terminie wartość 

punktów zostaje pomniejszona o 50% (np. ostatni dzień zawodów 07.10.2018 – data zmniejszenia punktów  

o 50% - 31.10.2019). 

3. W przypadku zmiany kategorii wiekowej przez zawodnika wynikającej z osiągnięcia wymaganego wieku dla 

danej kategorii, punkty zdobyte w niższej kategorii wiekowej zostaną dodane do rankingu zawodnika w wyższej 

kategorii wiekowej w wysokości 50% (dotyczy kategorii: Młodzik-Kadet, Kadet-Junior, Junior-Senior; w przypadku 

kata: Kadet-Senior). 

4. W celu poprawnego przeniesienia zawodnika do nowej kategorii wagowej wynikającej ze zmiany kategorii 

wiekowej, klub zobowiązany jest, w terminie do 3 miesięcy przed datą urodzenia zawodnika, poinformować PUK 

na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o docelowej kategorii wagowej zawodnika. Dodane punkty 

będą zasilały ranking zawodnika przez jeden rok kalendarzowy.  

 

IV. Zasady i warunki zdobycia punktów. 

1. Podczas zawodów krajowych i międzynarodowych zawodnik/czka otrzymuje punkty za uczestnictwo i wygrane 

walki. Za wygraną walkę przez KIKEN (niestawienie się zawodnika do walki, kontuzja przeciwnika), zwycięzca 

otrzymuje pełną punktację jak za wygraną walkę. Nie przyznaje się punktów za tzw. „wolny los” (brak przeciwnika 

w pierwszej walce) wynikający z pierwotnego losowania.* 

2. Za zajęte podczas zawodów miejsce zawodnik/czka otrzymują punkty według tabeli klasyfikacyjnej, która 

stanowi Załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu. 

3. Ranking zawodników tworzony jest na podstawie wyników rywalizacji osiągniętych, wyłącznie w danej grupie 

wiekowej. 

4. Klasyfikacja zawodniczek i zawodników następuje na podstawie sumy punktów rankingowych uzyskanych  

w zawodach z kalendarza PUK oraz kalendarzy WKF i EKF.   

 

V. Zawody rankingowe znajdują się w kalendarzach:  

1. World Karate Federation (WKF). 

2. European Karate Federation (EKF). 

3. Polskiej Unii Karate (PUK). 

 



2 

 

VI. Klasyfikacja. 

1. O miejscu w rankingu decyduje wyższa liczba zdobytych punktów. 

2. W przypadku zdobycia przez zawodniczki/zawodników równej liczby punktów o pozycji w klasyfikacji decyduje 

wyższe miejsce z ostatnich rankingowych zawodów. 

3. Jeżeli zastosowana procedura nie różnicuje pozycji rankingowej zawodników, o kolejności decyduje Trener 

Reprezentacji PUK danej grupy wiekowej.  

 

VII.   

1. Zawodnicy i zawodniczki najwyżej notowani w rankingu są powołani do reprezentacji PUK. Przynależność do 

reprezentacji PUK daje możliwość powołania do programu szkoleniowego finansowanego przez PUK.  

2. Kolejni najwyżej notowani w rankingach uzyskują możliwość powołania do Kadr Wojewódzkich oraz 

uczestniczenia / korzystania z programów szkoleniowych tych Kadr. 

3. Najwyżej notowani w rankingach  na dzień 31.12 i 30.06 w kategorii wiekowej senior, młodzieżowiec, junior, 

kadet i młodzik w poszczególnych kategoriach wagowych uzyskują prawo startu na koszt PUK  w zawodach  

z kalendarza WKF / EKF (Series A, Youth League) - limity startowe określa trener reprezentacji PUK na 

podstawie osiąganych wyników i zatwierdza zarząd PUK. 

4. Zawodnicy/czki znajdujący się w 50-tce w Rankingu WKF  na dzień 31.12 i 30.06 w kategoriach wiekowych 

senior , junior , kadet w poszczególnych kategoriach wagowych uzyskują prawo startu na koszt PUK w zawodach 

z kalendarza WKF/EKF  Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i Premier League. 

 

VIII.  Pozostałe informacje. 

1. Jeden zawodnik może być  notowany w kilku rankingach (grupach wiekowych i kategoriach wagowych). 

 

 

Załącznik nr 1. Tabela Klasyfikacyjna. 

 

 
 

 

Uwagi: 

*Zawodnik otrzymuje punkty za „wolny los” jeśli wygrał kolejną walkę w danej kategorii w tych samych 

zawodach. Punkty nie są przyznawane jeśli zawodnik nie wygrał kolejnej walki. 


