
ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

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

 
KATEGORIE ZAWODÓW POLSKIEJ UNII KARATE – WYTYCZNE DLA 

ORGANIZATORÓW 
 

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE HALI SPORTOWEJ: 
Wielkość hali odpowiednia dla organizacji wszystkich stref funkcjonalnych dla danej imprezy, 
tj.: 

    KATEGORIA 

L.p. STREFA L.p. ZAKRES A B C 

1 

STREFA ROZGRYWANIA ZAWODÓW (z 
deklarowaną przez organizatora liczbą tatami) 

1.1. tatami wg. specyfikacji jak w pkt IV TAK TAK TAK 

1.2. stanowisko sędziego głównego TAK TAK TAK 

1.3. strefa last call (dedykowana dla 
poszczególnych tatami) TAK NIE NIE 

1.4. stanowisko medyczne TAK TAK TAK 

1.5. stanowisko obsługi informatycznej TAK TAK TAK 

1.6. stanowisko weryfikacji wagi TAK TAK TAK 

1.7. ciągi komunikacyjne TAK TAK TAK 

UWAGA! 
I. W strefie rozgrywania zawodów mogą przebywać wyłącznie: 1. Zawodniczki i zawodnicy z aktualnie rozgrywanych konkurencji 
razem z trenerami, 2. Zespół sędziowski, 3. Służby organizatora, 4. Obsługa medyczna, 5. Obsługa informatyczna, 6. 
Przedstawiciele PUK. 

II. Wszystkie strefy powinny być wyraźnie oznakowane, a strefa rozgrywania zawodów, strefa podium i rozgrzewkowa dodatkowo 
fizycznie  wygrodzone i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym (fizyczne wygrodzenia 
+ system akredytacji + służby porządkowe) – dotyczy kategorii A. 

2 STREFA PODIUM 

2.1. podium TAK TAK TAK 

2.2. miejsca dla oczekujących na dekoracje TAK TAK NIE 

2.3. prezentacja medali, pucharów, nagród, etc. TAK TAK NIE 

2.4. stanowisko spikera, obsługi dźwiękowej TAK TAK NIE 

3 
STREFA ROZGRZEWKOWA – odpowiednio przygotowana/tatami, wydzielona i oznakowana, 

zlokalizowana możliwie blisko strefy rozgrywania zawodów i dobrze z nią skomunikowana (w tym 
nagłośnienie) 

TAK TAK NIE 

4 BIURO ZAWODÓW/REJESTRACJA lub stanowisko obsługi zawodów TAK TAK TAK 

5 POMIESZCZENIE DLA ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO TAK TAK NIE 

6 POMIESZCZENIE WAŻENIA I WERYFIKACJI DOKUMENTÓW TAK NIE NIE 

7 POMIESZCZENIE DLA KONTROLI ANTYDOPINGOWEJ (jeżeli wymagane) TAK NIE NIE 

8 POMIESZCZENIE DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI TAK NIE NIE 

9 SZATNIE I TOALETY ze wskazaniem ogólnodostępnych i tych dedykowanych dla zawodników, 
sędziów, obsługi zawodów, etc TAK TAK TAK 

10 STREFA STOISK HANDLOWYCH TAK NIE NIE 

11 STREFA GASTRONOMII TAK NIE NIE 

12 WIDOWNIA TAK TAK NIE 



II. PRZEPISY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

KATEGORIA L.p. PRZEPISY 

A 

1 Zawody rozgrywane w zgodnie z przepisami WKF, bez możliwości jakichkolwiek modyfikacji 
2 Stosowanie systemu video review nie jest obowiązkowe, ale jest dopuszczalne; 

3 Kategorie wiekowe i wagowe dla kategorii U14, juniorów młodszych, juniorów, U21, seniorów zgodnie z 
kategoriami WKF 

4 Do kategorii U12 włącznie, zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem PUK rozgrywania konkurencji dla 
U12 

5 Kategorie wiekowe i wagowe do kategorii U12 włącznie – w gestii organizatora 

B 

1 Zawody rozgrywane w zgodnie z przepisami WKF, bez możliwości jakichkolwiek modyfikacji 

2 Kategorie wiekowe i wagowe dla kategorii U14, juniorów młodszych, juniorów, U21, seniorów zgodnie z 
kategoriami WKF – możliwe łączenie kategorii wagowych 

3 Do kategorii U12 włącznie, zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem PUK rozgrywania konkurencji dla 
U12 

4 Kategorie wiekowe i wagowe do kategorii U12 włącznie – w gestii organizatora 

C 
1 Wszystkie konkurencje mogą być rozgrywane systemem „Dwóch Sędziów Bocznych” 
2 Modyfikacje przepisów WKF muszą być zaznaczone i opisane w regulaminie zawodów 

3 Kategorie wiekowe i wagowe kategorii ustala organizator 

 
III. SĘDZIOWIE 

KATEGORIA L.p. ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI NA JEDNO TATAMI 

A 

1 minimum 8 sędziów 

2 jeden sędzia, tzw. asystent Kansy, siedzi przy tatami od strony zawodników i trenerów; sprawdza strój 
zawodników, pilnuje odpowiedniego zachowania trenerów 

3 rozgrywanie konkurencji do kat. U12 włącznie systemem WKF (5 sędziów) – obowiązkowe 

4 wyznaczony sędzia sprawdza akredytacje trenerów i zawodników, którzy biorą udział w konkurencji 
rozgrywanej na danej tatami 

B 1 minimum 7 sędziów 
2 dopuszcza się rozgrywanie konkurencji do kat. U12 systemem WKF (5 sędziów) 

C 1 minimum 4 sędziów 
2 Sędzia Główny może też pełnić funkcję sędziego przy tatami 

UWAGA. W uzasadnionych przypadkach Komisja Sędziowska w porozumieniu z Zarządem PUK może podejmować decyzje o 
zmianach w liczebności składu sędziowskiego. 
 
IV. TATAMI 

  KATEGORIA 

L.p. WYPOSAŻENIE TATAMI A B C 

1 
minimalne wymiary tatami dla kategorii od U14 (zawsze wymagana 
dodatkowa strefa bezpieczeństwa 1 m); preferowane tatami z aprobatą 
EKF/WKF 

10 m x 10 m 8 m x 8 m 7 m x 7 m 

2 minimalne wymiary tatami dla kategorii do U12 (zawsze wymagana 
dodatkowa strefa bezpieczeństwa 1 m) 10 m 10 m 7 m x 7 m 7 m x 7 m 

3 ilość krzeseł dla zespołu sędziowskiego na tatami i obsługi stolika 
sędziowskiego 10 9 decyduje 

organizator 

4 stół sędziowski 1 1 1 

5 stanowiska dla trenerów, tzw. boxy trenerskie WYMAGANE ZALECANE NIEWYMAGANE 

6 4 krzesła dla zawodników i trenerów oczekujących na kolejną walkę WYMAGANE ZALECANE NIEWYMAGANE 



7 komplet krzeseł dla drużyn przy rozgrywaniu konkurencji kumite 
drużynowe - dotyczy Mistrzostw PUK i Pucharu PUK WYMAGANE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

8 
ekran LCD o przekątnej minimum 32 cale (dla kategorii B lub C 
dopuszczalne inne, preferowane przez organizatora rozwiązanie 
dedykowane do prezentacji punktacji, kar i czasu) 

WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE 

 
V. WYMAGANIA DODATKOWE 

1. Dodatkowa obsługa tatami. 
Dla zawodów z kategorii A,  do każdego tatami wymagane jest zapewnienie 4 
przeszkolonych osób (wolontariuszy) wspierających pracę zespołu sędziowskiego i 
sprawne przeprowadzanie konkurencji na danym tatami (w tym m.in.: wsparcie przy 
stoliku sędziowskim, weryfikacja list startowych w kolejnych konkurencjach, 
doprowadzanie kolejnych startujących, etc.). Rozwiązanie jest również zalecane dla 
kategorii B.  

2. Nazewnictwo zawodów. 
Nazwa „Karate WKF” może być wykorzystana wyłącznie w nazwie zawodów z kategorii A 
lub B. 

3. Akredytacje. 
Dla zawodów kategorii A obowiązkowe przygotowanie akredytacji dla: 
a. zawodników; 
b. trenerów: 
c. sędziów; 
d. służb organizatora; 
e. służby medycznej; 
f. obsługi informatycznej 
g. zaproszonych gości; 
h. fotoreporterów. 
Rozwiązanie jest również zalecane dla kategorii B. 

4. Sprzęt ochronny zawodnika. 
a. w kategoriach do U12 włącznie wymagany jest sprzęt ochronny, zgodny z 

regulaminem PUK dla konkurencji U12; 
b. w kategoriach od U14 zalecany jest sprzęt ochronny z aprobatą WKF. 

5. Finały. 
Dla Mistrzostw PUK lub Pucharu PUK dopuszcza się organizację osobnego bloku walk 
finałowych, gdzie finały są rozgrywane jedynie na 1 lub 2 centralnych tatami.  

6. Inne. 
Zaleca się aby organizator zawodów z kategorii A, w ogólnodostępnym miejscu w 
sąsiedztwie strefy rozgrywania zawodów oraz w strefie rozgrzewkowej zapewnił 
dodatkowe monitory LCD, gdzie będą wyświetlane informacje o aktualnie rozgrywanych 
konkurencjach, rozgrywanych walkach i przewidywanych godzinach rozpoczęcia kolejnych 
konkurencji. 

 


