
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
Powołania na Mistrzostwa Europy Seniorów w Karate Olimpijskim WKF 

Baku/Azerbejdżan – 24-29 marca 2020 r. 

 

Zarząd Polskiej Unii Karate na wniosek trenerów Kadry powołuje niżej wymienionych 
zawodników na Mistrzostwa Europy Seniorów w Karate Olimpijskim WKF: 
 

 Maria Depta – kumite indywidualne (-50 kg); 
 Dorota Banaszczyk – kumite indywidualne (-55 kg); 
 Sara Elwart – kumite indywidualne (-61 kg); 
 Wiktoria Grejner – kumite indywidualne (-68 kg); 
 Kinga Harast – kumite indywidualne (+68 kg) 

 
 Kamila Bracikowska – kata indywidualne kobiet 

 
 Bartosz Kleniewski – kumite indywidualne (-60 kg); 
 Miłosz Sabiecki/Albert Ciesielski – kumite indywidualne (-67 kg) – DECYZJA PO GP 

SLOVAKIA;  
 Maciej Boguszewski/Szymon Stawiarski – kumite indywidualne (-75 kg) – DECYZJA 

PO GP SLOVAKIA: 
 Michał Bąbos – kumite indywidualne (-84 kg); 
 Maciej Gębka – kumite indywidualne (+84 kg); 

 
 Bartosz Mączka – kata indywidualne mężczyzn 

 
Kumite drużynowe kobiet: 

 Dorota Banaszczyk,  
 Sara Elwart,  
 Wiktoria Grejner,  
 Weronika Mikulska  

 
Kumite drużynowe mężczyzn: 

 Bartosz Kleniewski,  
 Miłosz Sabiecki lub Albert Ciesielski – DECYZJA PO GP SLOVAKIA 
 Maciej Boguszewski lub Szymon Stawiarski – DECYZJA PO GP SLOVAKIA 
 Michał Bąbos 
 Maciej Gębka 
 Marcin Krykowski 
 Kacper Vogt 

 
Kata drużynowe mężczyzn: 

 Maksymilian Szczypkowski 
 Bartłomiej Babiński 
 Szymon Cieślik 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dojazd zawodników na miejsce zawodów na koszt własny i we własnym zakresie. Zawodnicy 

muszą stawić się w miejscu rejestracji w dniu 24 marca 2020 r. najpóźniej do godz. 12.00. 

Fakt przybycia każdy zawodnik potwierdza trenerom Kadry. Zawodnicy biorący udział  

w Mistrzostwach zobowiązaniu są do pobytu podczas startu wszystkich polskich zawodników. 

Najwcześniej zawodnik może opuścić zawody w dniu 29 marca 2020 r. w godzinach 

wieczornych.  

 

Zawodnicy zobowiązani są do pisemnego (mailowego) poinformowania  Biura Polskiej Unii 

Karate o dacie i godzinie przylotu i wylotu z Azerbejdżanu.  

UWAGA – obywatele Polski podczas pobytu w Azerbejdżanie zobowiązani są do posiadania 

wizy pobytowej. Procedurę związaną z uzyskaniem wizy załatwiają i opłacają osobiście 

zawodnicy. 

 

Polska Unia Karate pokrywa koszt noclegu ze śniadaniem i ubezpieczenia dla wszystkich 

zawodników. We własnym zakresie zawodnicy pokrywają koszt pozostałych posiłków oraz 

koszty transferów z lotniska i na halę sportową.  

 

Koszt opłaty startowej w wysokości 350,00 zł za start w konkurencji indywidualnej kata  

i kumite, bardzo prosimy o wpłacenie na konto PUK do dnia 16 marca 2020 r.  Opłaty za 

konkurencje drużynowe pokryje PUK z własnych środków. 

Jeśli faktura ma być wystawiona na Klub prosimy o wpłatę z konta Klubu. 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału zawodników w Mistrzostwach Europy Seniorów  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r. na adres mailowy - biuro@karate-

polska.pl 
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