
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

do regulaminu organizacji i przeprowadzania zawodów w ramach Polskiej Unii Karate, 
przyjętego uchwałą Zarządu PUK nr 28 z dnia 05-01-2021r. 

 
PROCEDURA WPROWADZANIA ZAWODÓW DO KALENDARZA POLSKIEJ UNII 

KARATE 
 

1. Zgłoszenie imprezy przez organizatora do PUK na adres biuro@karate-polska.pl. Zgłoszenie 
należy przesłać do PUK najpóźniej na 60 dni przed datą imprezy i winno zawierać: 
a. prawidłowo przygotowany regulamin zawodów, zgodny z wytycznymi opisanymi w 

Regulaminie organizacji i przeprowadzania zawodów w ramach PUK; regulamin musi 
określać kategorię zawodów zgodną z § 2 Regulaminu organizacji i przeprowadzania 
zawodów w ramach PUK; w regulaminie zawodów organizator jest zobowiązany podać 
kontakt do osoby, która z ramienia organizatora odpowiada za prawidłowe przygotowanie 
imprezy i jej przebieg; 

b. informację o planowanej ilości tatami; 
c. informację o ilości przeszkolonych wolontariuszy dedykowanych do pracy przy tatami (listy 

startowe; obsługa stolika sędziowskiego, etc.); 
d. plan sali (w tym: rozmieszczenie tatami, ciągi komunikacyjne, strefa rozgrzewkowa, 

szatnie, biuro zawodów, etc.) z uwzględnieniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych 
– wymagane dla zawodów z kategorii A. 
 

2. W terminie 2 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia, regulamin zostaje przekazany Komisji 
Sędziowskiej do zaopiniowania w zakresie: 
a. terminu imprezy i dostępności właściwego zespołu sędziowskiego; 
b. zapisów regulaminu imprezy w zakresie dotyczącym przeprowadzenia rywalizacji 

sportowej; 
Komisja Sędziowska jest zobowiązania do przygotowania opinii w terminie 5 dni od otrzymania 
regulaminu. 

 
3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z Komisji Sędziowskiej, potwierdzeniu zgodności regulaminu 

zawodów z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Polskiej Unii Karate oraz weryfikacji 
terminu imprezy, regulamin zawodów zostaje wprowadzony do KALENDARZA IMPREZ 
POLSKIEJ UNII KARATE i przekazany do: 
a. Sportdaty celem utworzenia wydarzenia na portalu Sportdata i SportsiD ; 
b. administratora strony www.karate-polska.pl celem umieszczenia w zakładce „kalendarz 

imprez”. 
Zarówno Sportdata jak i administrator strony www są zobowiązani dokonać publikacji w 
terminie 3 dni od otrzymania regulaminu. 

 
4. Informacja do Komisji Sędziowskiej o wprowadzeniu imprezy do KALENDARZA IMPREZ 

POLSKIEJ UNII KARATE i konieczności powołania zespołu sędziowskiego najpóźniej na 14 dni 
przed planowaną datą zawodów. 
 

5. Informację o ww. niezwłocznie należy przesłać do organizatora zawodów.  


