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REGULAMIN 

organizacji i przeprowadzania zawodów w ramach Polskiej Unii 
Karate. 

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE 

1. Kluby zrzeszone w Polskiej Unii Karate, zwanej w dalszej części regulaminu „PUK”, 
zobowiązane są do stosowania niniejszego Regulaminu w zakresie organizacji i 
przeprowadzania zawodów w dyscyplinie sportowej karate.  

2. Nazwa zawodów oraz regulamin muszą uzyskać pozytywną aprobatę Zarządu PUK. 

3. Procedura wprowadzania zawodów do kalendarze Polskiej Unii Karate została opisana 
w Załączniku nr 1. 

4. Wykorzystanie logotypu PUK oraz WKF możliwe jest jedynie po uzyskaniu pozytywnej 
akceptacji Zarządu PUK. 

5. Organizator każdej imprezy sportowej organizowanej pod aprobatą PUK, który w celach 
organizacyjnych, reklamowych i promocyjnych zamierza na wszelkiego rodzaju 
dokumentach używać logotypu lub innego znaku PUK i WKF winien przesłać  wniosek 
w tej sprawie wraz z regulaminem imprezy oraz projektami materiałów poligraficznych 
(baner, plakat, dyplom itp.) do Zarządu PUK, celem uzyskanie zgodny na korzystanie 
z logotypu. Wniosek ten należy przesłać drogą elektroniczną w terminie nie później niż 
na 1 miesiąc przed datą organizacji imprezy. 

§ 2 KATEGORIE ZAWODÓW 

1. Zawody Karate organizowane w ramach PUK dzielą się na kategorie opisane w poniższej 
tabeli:  

 
KATEGORIA A KATEGORIA B KATEGORIA C 

1. Mistrzostwa Polskiej 
Unii Karate 

2. Puchar Polskiej Unii 
Karate 

3. Zawody rankingowe 
Polskiej Unii karate 

Zawody krajowe lub 
międzynarodowe 

Zawody regionalne (z 
udziałem maksymalnie 
5-ciu deklarowanych 
klubów)  

Szczegółowy opis wytycznych dla organizacji poszczególnych kategorii stanowi 
Załącznik nr 2. 

2. Na zawodach z kategorii B lub C dopuszcza się rozgrywanie konkurencji spoza katalogu 
kata i kumite (np. tor przeszkód, kihon, fantom, etc.), które mogą się odbyć się bez 
rejestracji zawodników w systemie wkf.sportsid.org. W takich przypadkach wszystkie 
te konkurencje winny zostać rozegrane w jednym bloku poprzedzającym właściwe 
zawody lub po ich zakończeniu, a za ich organizację i przeprowadzenie, całkowitą i 
wyłączną odpowiedzialność ponosi organizator zawodów. 

3. Po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu regulaminu z PUK oraz na wyłączną 
odpowiedzialność organizatora, dopuszcza się inicjatywy polegające na organizacji 
rywalizacji w ramach maksymalnie trzech klubów. W zgłoszeniu do PUK organizator 
jest zobowiązany wskazać kluby, które będą brały udział w ww. rywalizacji. W takich 
przypadkach organizację tatami i zasady sędziowania pozostawia się do decyzji 
organizatora przedsięwzięcia. 
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4. Organizatorów zawodów o randze Mistrzostwa PUK, Puchar PUK oraz zawodów 
rankingowych PUK wyłania się na podstawie konkursu ofert przedłożonych przez Kluby 
członkowskie Polskiej Unii Karate. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa 
Zarząd PUK. 

§ 3 REJESTRACJA 

1. Wszystkie zawody kategorii A i B przeprowadzane w ramach PUK muszą być 
zarejestrowane w systemie wkf.sportsid.org. W przypadku zawodów z kategorii C, 
obsługa zawodów przez system Sportdata pozostaje do decyzji organizatora. 

2. Koszt obsługi systemu rejestracji to równowartość kwoty 149 EUR za każdą imprezę, z 
czego organizator imprezy z kategorii A lub B jest zobowiązany do zapłaty PUK opłaty 
w wysokości równowartości kwoty 100 EUR. Pozostałą część opłaca PUK. W przypadku 
zawodów z kategorii C koszt dla organizatora to równowartość kwoty 149 EUR.  

Obsługa jednego wydarzenia obejmuje: 

a) utworzenie wydarzenia na portalu Sportdata; 
b) rejestracja online zintegrowana z systemem SportsiD; 
c) zautomatyzowana komunikacja z pocztą e-mail organizatora; 
d) zintegrowane płatności (PayPal, BLIK); 
e) przygotowanie harmonogramu zawodów (tzw. rozpiska czasowa) online oraz w 

pliku pdf; 
f) losowanie konkurencji i udostępnienie ich na stronie wydarzenia oraz 

organizatorowi w pliku pdf; 
g) przygotowanie akredytacji dla zawodników i trenerów (zgodnie z dostępnymi / 

gotowymi wzorami). 

Opłata zostanie zapłacona na podstawie faktury wystawionej przez PUK po utworzeniu 
wydarzenia na portalu Sportdata i dostarczonej organizatorowi na jego adres e-mail. 

3. Ostateczny termin zgłoszeń w trybie online zawodów Kategorii A upływa na 7 dni przed 
dniem rozpoczęcia zawodów, natomiast zawodów kategorii B lub C na 3 dni. W 
uzasadnionych wypadkach Zarząd PUK może odstąpić od ww. terminów na wniosek 
organizatora. 

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, zmiana w dokonanym zgłoszeniu nastąpić 
może z zachowaniem poniższych zasad:  

a) termin bezpłatnego wykreślenia zawodnika w zawodach kategorii A mija na 5 dni 
przed rozpoczęciem zawodów, natomiast w zawodach kategorii B lub C na 2 dni 
przed rozpoczęciem zawodów;   

b) wykreślenie zawodnika należy zgłosić mailowo na adres e-mail organizatora 
imprezy; 

c) wykreślenie zawodnika po terminie określonym w pkt. a, wiąże się z uiszczeniem 
opłaty startowej w pełnej wysokości;  

d) dopisanie zawodnika / zmiana kategorii po upływie terminu zgłoszeń (maksymalnie 
na 5 dni przed rozpoczęciem zawodów kategorii A) wiąże się z uiszczeniem 
dodatkowej opłaty w wysokości dwukrotności opłaty startowej w danej konkurencji. 
Chęć dokonania zmiany w zgłoszeniu należy wysłać mailem na adres email 
organizatora; 

e) dopisanie zawodnika / zmiana kategorii po upływie terminów określonych w pkt d, 
nie jest możliwa; 

f) w przypadku braku możliwości dokonania zmiany, o której mowa w pkt e, ze 
względu na upływ terminu, zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 
startowej w pełnej wysokości za danego zawodnika nawet w sytuacji, gdy dany 
zawodnik nie weźmie udziału w zawodach; 
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g) zgłaszający zobowiązany jest do dokonania na konto organizatora należnej opłaty 
startowej za zgłoszonych zawodników na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów. Brak 
dokonania opłaty powoduje wykreślenie wszystkich zawodników danego klubu z 
udziału w tychże zawodach. Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem 
zawodów dopuszcza się płatność gotówką w dniu zawodów. 

5. W przypadku zawodów rangi Mistrzostwa PUK lub Pucharu PUK, w sytuacji zmiany 
kategorii startowej zawodnika pobierana jest opłata w wysokości dwukrotności opłaty 
startowej za każdego zawodnika, którego zmiana dotyczy. 

§ 4 WYMAGANIA LICENCYJNE 

1. Do udziału w zawodach aprobowanych przez PUK uprawnione są kluby posiadające 
licencję Polskiej Unii Karate, a także kluby zagraniczne będące członkami narodowych 
federacji, należących do EKF/WKF. 

2. Z wyłączeniem Mistrzostw PUK i Pucharu PUK, we wszystkich pozostałych zawodach 
aprobowanych przez PUK, po wykupieniu tzw. licencji jednorazowej dopuszcza się 
udział w tych zawodach zawodniczek i zawodników z polskich klubów karate, które nie 
są członkami PUK. Szczegóły dotyczące licencji jednorazowej zostały opisane w 
Załączniku nr 3. 

§ 5 PRZEBIEG ZAWODÓW 

1. W przypadku organizacji zawodów dla wszystkich grup wiekowych, w których 
przewidywany czas przebiegu zawodów przekracza 10 godzin, organizator musi 
zapewnić przebieg tych zawodów przez minimum dwa następujące po sobie dni, z 
zastrzeżeniem że konkurencje U14 nie mogą odbywać się tego samego dnia, co 
konkurencje starsze,  lub też poprzez zapewnienie dodatkowej ilości tatami i obsadę 
sędziowską gwarantując przez to zakończenie zawodów w czasie 10 godzin. 

2. Poza Mistrzostwami PUK i Pucharem PUK na pozostałych zawodach dopuszcza się start 
w dwóch kategoriach wiekowych, tj.: 

a) U10 -> U12 – kata i kumite; 
b) U12 -> U14 – kata i kumite; 
c) U14 -> Junior Młodszy – kata i kumite; 
d) Junior Młodszy -> Junior – kata i kumite; 
e) Junior -> U21 – kata i kumite; 
f) Junior -> Senior – kata; 
g) U21 -> Senior – kata, kumite – wynika to z przepisów WKF, przedział wiekowy U21 

pokrywa się z przedziałem wiekowym Seniora. 

2. Zabrania się startu w konkurencji kumite w dwóch kategoriach wagowych, w ramach 
jednej kategorii wiekowej. 

3. Procedura ważenia: 

a) ważenie  jest obowiązkowe na zawodach kategorii A, natomiast na pozostałych 
zawodach jest dopuszczalne, pod warunkiem umieszczenia informacji w biuletynie 
zawodów;  

b) należy zapewnić większe pomieszczenie do przeprowadzenia ważenia zawodników, 
osobne dla mężczyzn, osobne dla kobiet; 

c) wymagane co najmniej dwie wagi oraz co najmniej dwie osoby funkcyjne PUK, a 
także dodatkowe osoby zapewnione przez organizatora, by kontrolować wejście i 
wyjście zawodników;  

d) ważenie kobiet będzie wykonywane oddzielnie od mężczyzn. 
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4. Podczas ceremonii wręczenia medali zawodniczki i zawodnicy powinni nosić dres lub 
karate-gi oraz obuwie sportowe lub być na boso.  

5. Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej wymaga wpłaty wadium w 
wysokości 400 PLN. Zasygnalizowanie chęci złożenie protestu możliwe jest jedynie 
przez trenera w maksymalnym czasie 1 minuty po zakończonej walce, której protest 
ma dotyczyć. Trener składający protest w czasie 4 minut od zasygnalizowania tego 
faktu, winien wypełnić oficjalny formularz protestu i dokonać wpłaty wadium. 
Rozstrzygnięcie protestu dokonywane przez Komisję Odwoławczą powołaną na czas 
przeprowadzanie zawodów, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść  w czasie 5 minut 
od chwili przekazania formularza protestu. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia 
protestu przez Komisję Odwoławczą wpłacona kwota wadium przekazywana jest 
organizatorowi, w przypadku uwzględnienia protestu kwota wadium zwracana jest 
składającemu protest. 

6. Skład zespołu sędziowskiego na dane zawody powołuje Komisja Sędziowska w 
porozumieniu z organizatorem zawodów. Lista sędziów powołanych na zawody jest 
ustalana i zamknięta na 7 dni przed planowanym terminem zawodów. 

7. W kategoriach zawodniczych powyżej 12 roku życia (tj. od U14) zastosowanie mają 
ogólne przepisy sędziowskie WKF, natomiast w kategorii do 12 roku (tj. U12) wg. 
aneksu do przepisów WKF autoryzowanego przez Zarząd PUK, gdzie mają zastosowanie 
przepisy ogólne i Regulamin PUK dla kategorii U12. 

8. Na zawodach kategorii A, gdzie organizator jest zobowiązany do zapewnienia 
odpowiedniej ilości wolontariuszy wspierających pracę zespołów sędziowskich na 
tatami, każda planowana przez zespół sędziowski przerwa, przez managera tatami 
winna być zgłaszana i uzgadniana z organizatorem (lub osobą przez niego wyznaczoną, 
np. jeden z wolontariuszy) na co najmniej 30 minut przed planowaną przerwą. 
 

§ 6 WYMAGANIA ORGANIZACYJNE 

1. Każdy organizator zgłaszający do PUK chęć organizacji zawodów z kategorii A, B lub C 
jest zobowiązany do zadeklarowania ilości i wielkości tatami, na których zamierza 
przeprowadzić zawody. 

2. Organizator jest zobowiązany przygotować tatami odpowiednie i bezpieczne do 
przeprowadzenia zawodów karate. 

3. Dla zawodów kategorii A i B organizator jest zobowiązany do publikacji harmonogramu 
zawodów (tzw. czasówka rozgrywania poszczególnych konkurencji) w terminie 2 dni od 
zakończenia rejestracji. Harmonogram zawodów powinien uwzględniać przerwy 
przewidziane  dla zespołu sędziowskiego, tj. średnio 10 minutowe przerwy po każdych 
2h trwania zawodów oraz dodatkową 20 minutową przerwę obiadową. 

4. W odniesieniu do zapisu ust. 1, każda zawodniczka lub zawodnik winni być gotowi do 
startu w konkurencji, na minimum na 1 godzinę przed planowanym jej rozpoczęciem. 

5. Każdy obiekt, w którym będą organizowane zawody aprobowane przez PUK winien 
spełniać wszystkie wymogi przepisów prawa przewidzianych w tym zakresie, w tym 
wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wynikające z 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

6. Organizator zawodów dodatkowo jest zobowiązany do: 

a) zabezpieczenia odpowiedniej obsługi medycznej imprezy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; zalecenia PUK w tym zakresie zostały opisane w Załączniku nr 
4; 
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b) przygotowania strefy rozgrzewkowej adekwatnej do ilości tatami na, których będą 
rozgrywane zawody; 

c) przygotowania oddzielnego pomieszczenia lub wydzielonej, niewidocznej z trybun i 
strefy tatami powierzchni dla serwisu kawowego i gastronomicznego, 
dedykowanego dla sędziów i obsługi zawodów. 

§ 7 UBEZPIECZENIE 

Organizator zawodów jest zobowiązany na własny koszt odpowiednio i skutecznie ubezpieczyć 
zawody. Organizator zadba o ubezpieczenie OC na wszelkie roszczenia wynikające z odpowiedzialności 
organizatora wobec uczestników zawodów i osób trzecich. 

§ 8 ZGODY I  OŚWIADCZENIA 

1. Zgłoszenie na zawody oznacza automatyczną akceptację regulaminu danych zawodów. 

2. Klub dokonujący zgłoszenia na zawody automatycznie wyraża zgodę na gromadzenie 
i przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem klubu, zawodników i 
trenerów w zawodach.  

3. Uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, osoby towarzyszące) w 
przypadku braku wyrażenia sprzeciwu na piśmie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i 
upoważniają organizatorów do publikacji swojego wizerunku w celach marketingowych 
i promocyjnych związanych z działalnością PUK, w tym publikacją na portalach 
społecznościowych, stronie internetowej zawodów, organizatora oraz PUK.  

4. Każdy kierownik ekipy, trener lub inny opiekun, przed rozpoczęciem zawodów jest 
zobowiązany przekazać do Sędziego Głównego zawodów oświadczenie z imienną listą 
wszystkich zawodniczek i zawodników z jego klubu o ich ważnym ubezpieczeniu oraz 
że wszyscy posiadają ważne  orzeczenia  lekarskie  lub  oświadczenia  o  stanie  zdrowia  
potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach karate. Brak złożonego 
oświadczenia może stanowić dla Sędziego Głównego podstawę do wykluczenia ekipy 
danego klubu z całych zawodów. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty 
startowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5. 

§ 9 PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu PUK nr 28 z dnia 05-01-2021r. i 
wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

2. Kwestie sporne oraz nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zarząd PUK. 

 

 

 


