
                                                                

 

 

REGULAMIN 
MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW  

W KARATE WKF 
 

1. Organizator:  
Polska Unia Karate,  
Polski Związek Karate Tradycyjnego 
Stowarzyszenie Sportowe ””YAMABUSHI” 
 

2. Cel zawodów:  
Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn w ramach dyscypliny karate WKF, weryfikacja kadry 
Polskiej Unii Karate (punktacja wg Regulaminu Rankingu Współzawodnictwa Sportowego PUK). 
Mistrzostwa Polski są turniejem rankingowym i kwalifikacyjnym na Mistrzostwa Europy i Świata 
Seniorów w Karate WKF w 2020. Jedynie zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Polski będą 
brani pod uwagę przy powoływaniu reprezentacji Polski na  Mistrzostw Europy  i Świata Seniorów w 
Karate WKF w 2020 r.  
 

3. Termin i miejsce zawodów:  
15 czerwca 2019 , Świecie – Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu ul. Sienkiewicza 3 

 
4. Program minutowy:  

14 czerwca 2019: 
17.00 – 20.00 – weryfikacja dokumentów, kontrola wagi, opłaty startowe 
20.00 – 20.30 – oficjalne losowanie 
15 czerwca 2019: 
9.00 – 9.30 –opłaty startowe (po uzyskaniu zgody organizatora) 
9.30 – odprawa sędziowska 
9.45. – odprawa kierowników ekip 
10.00 – oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw 
17.00 – planowane zakończenie 
 

5. Zgłoszenia:  
Wyłącznie on-line na stronie:  wkf.sportsid.org  – do 9 czerwca 2019 r.  
                                                         

6. Rejestracja:  
Rejestracja, sprawdzenie dokumentów oraz ważenie zawodników: 14 czerwca 2019 r. w godz. 17.00 
– 20.00 na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3 
 

7. Losowanie:  14.czerwca 2019 o godzinie 20.00  
 

8. Opłaty startowe:  
80 zł – konkurencja indywidualna 

https://wkf.sportsid.org/


160 zł – konkurencja drużynowa kata 
240 zł – konkurencja drużynowa kumite  
 
 

9. Wymagane dokumenty:  
✓ Dowód tożsamości ze zdjęciem,  
✓ Badania lekarskie  
✓ Ubezpieczenie NNW   

 
10. Konkurencje:  
➢ Kata indywidualne kobiet, 
➢ Kata indywidualne mężczyzn, 
➢ Kumite indywidualne kobiet w kategoriach wagowych: 

- 50 kg, - 55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg 
➢ Kumite indywidualne mężczyzn w kategoriach wagowych:  

-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg 
➢ Kata drużynowe kobiet 
➢ Kata drużynowe mężczyzn 
➢ Kumite drużynowe kobiet  
➢ Kumite drużynowe mężczyzn  

 
11. Sposób rozgrywania zawodów:  

Zawody zostaną przeprowadzone według przepisów karate WKF,  oraz Regulaminu przeprowadzania 
Zawodów Polskiej Unii Karate.   

 
12. Sędziowie:  

Zespół Sędziowski na Mistrzostwa Polski powołany zostanie przez Przewodniczącego Komisji 
Sędziowskiej Polskiej Unii Karate. 
 

13. Nagrody : medale, puchary dyplomy 
 
14. Postanowienia dodatkowe:  
✓ W Mistrzostwach mogą brać udział tylko Kluby zrzeszone w Polskiej Unii Karate z opłaconą składką 

członkowską za rok 2019 oraz Kluby zrzeszone w Polskim Związku Karate Tradycyjnego 
✓ Protest dotyczący zastosowania przepisów musi być zapowiedziany przez trenera nie później niż 1 

minutę od zakończenia walki. Trener będzie miał 4 minuty na wypełnienie oficjalnego formularza i 
złożenie do Menadżera Tatami, wraz z wadium w wysokości 400 zł. Menadżer Tatami oddaje protest 
Komisji Odwoławczej, która ma 5 minut na jego rozpatrzenie. 

✓ Zgodnie z „Regulaminem organizacji i przeprowadzania zawodów w ramach Polskiej Unii Karate 
z dnia 28 grudnia 2018 r.” §4. 6. e) W przypadku udziału w zawodach rangi Mistrzostwa Polski i 
Puchar Polski w sytuacji zmiany kategorii startowej zawodnika pobierana jest opłata w wysokości 
dwukrotności opłaty startowej za każdego zawodnika, którego zmiana dotyczy. 


