
Kurs sędziowski WKF Łódź 20-21.11.2020 

- makroregion C - 

Polska Unia Karate organizuje w dniach 20-21.11.2020 w Łodzi kurs sędziowski wg przepisów WKF. 

Wymagania wstępne do udziału w egzaminie:  

• Przynależność do klubu należącego do Polskiej Unii Karate,  

• Ukończone 18 lat, 

• Stopień min. 3 kyu,  

• Uiszczenie opłaty na konto PUK, 

• Na wyższe kwalifikacje (Judge B i wyżej) wymagania wg regulaminu Komisji i Zespołu 

Sędziowskiego.  

Miejsce kursu: ŁÓDŹ, ul. Siewna 15 (KS OLIMP - VERA SPORT) 

Program kursu:  

Piątek 20.11.2020  

• 16:30-17.00 Rejestracja uczestników 

• 17:00-18:30 Omówienie przepisów kumite  

• 18:30-18:45 Przerwa kawowa 

• 18:45-19:45 Omówienie przepisów kata  

• 19:45-20:00 Przerwa kawowa 

• 20:00-21:15 Egzamin testowy kata i kumite + egzamin kata video.  

Sobota 21.11.2020  

• 10:00-13:15 Egzamin praktyczny, sesja I 

• 15:00-18:15 Egzamin praktyczny, sesja II 

• 18:15-18:30 Ogłoszenie wyników egzaminu.    

Koszt udziału w kursie 100 zł (podtrzymanie stopnia), 

Koszt udziału w kursie i egzaminie – 150 zł  

płatne na konto PUK - do czwartku 19.11.2020 

65 1240 4142 1111 0010 7750 5618 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

Uczestnicy zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie. 

Zgłoszenia: Prosimy po opłaceniu udziału w kursie o potwierdzenie uczestnictwa poprzez e-mail na 

adresy: biuro@karatepolska.pl oraz kucharski.wkf@gmail.com z podaniem informacji: Imię i nazwisko, 

klub uczestnika, posiadana kwalifikacja sędziowska, data jej uzyskania, email, telefon, adres 

zamieszkania, zakres uczestnictwa (kurs / kurs+egzamin).  

Na kursie obowiązuje wszystkich oficjalny strój sędziowski.  

Kandydaci na sędziów - wymagania: biała koszula z krótkim rękawem, granatowy krawat, czarny 

gwizdek na białym sznurku, gładkie szare spodnie bez mankietów, granatowe lub czarne skarpetki bez 

wzorów, czarne wsuwane buty (bez sznurowadeł) na płaskiej podeszwie, kobiety mogą nosić spinki i 

dyskretne kolczyki. Dopuszczalne jest noszenie obrączki. Granatowa marynarka (jednorzędowa, tzw. 

klubowa) nieobowiązkowa, ale zalecana.  

Nowi kandydaci proszeni są o wypełnienie i przywiezienie deklaracji sędziowskiej, która jest dostępna 

pod adresem: https://karate-polska.pl/wpcontent/uploads/2018/04/deklaracja_sedziowska.pdf 
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