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Zaproszenie 
 

          W imieniu Klubu Sportowego OLIMP  oraz Partnerów serdecznie zapraszamy do Łodzi na święto 

polskiego karate – Mistrzostwa Polski  Juniorów młodszych, Juniorów, Młodzieżowców oraz Seniorów. 

Tegoroczne impreza odbędzie się w centrum Polski, w nowoczesnej hali Atlas Arena. Mamy nadzieję ,         

iż wizyta w Łodzi przyniesie wiele wrażeń sportowych i nie tylko. 

          W myśl naszego powiedzenia #zOlimpemNaSzczyt ,życzymy wszystkim zawodnikom wysokich 

wyników sportowych oraz miłego pobytu w Łodzi. 

 

  

Łódź to miasto kontrastów, które intryguje niemal na każdym kroku. Jest pełne fabryk, a jednocześnie 

bardzo zielone, eklektyczne, a zarazem awangardowe. Łódź olśniewa przepychem fabrykanckich pałaców i 

zadziwia artystycznymi instalacjami. 

Choć historia miasta sięga sześciu wieków wstecz, dynamiczny rozwój Łodzi nastąpił niespełna 200 lat 
temu. Z małej osady, jaką była w początkach XIX wieku, stała się w krótkim czasie "ziemią obiecaną" dającą 
dziesiątkom tysięcy rodzin nadzieję na lepsze jutro. W przestrzeni miasta natknąć się można na liczne ślady 
wielokulturowego robotniczego tygla. Takim tyglem była Łódź do II wojny światowej. Po wojnie, stając się 
filmową stolicą Polski, otworzyła kolejny ważny rozdział swej historii. W 2017 roku została przyjęta do Sieci 
Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Filmu. 
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Dziś jest miastem kreatywnym, miastem festiwali, miastem odkrywanym zupełnie na nowo. Leży w samym 
sercu Polski, na skrzyżowaniu głównych autostrad - można by rzec, że wszystkie polskie drogi prowadzą 
do... Łodzi.  

Przyjedź, zatrzymaj się, poznaj i zasmakuj! 

 

Cel imprezy : 
 

          Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach 

 oraz popularyzacja karate WKF jako sportu wyczynowego. 

 

Termin i miejsce: 
 

19.12.2021. (niedziela)  

Atlas Arena , Łódź 94-020, Al. Ks. Bp. Władysława Bandurskiego 7 
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WEJŚCIE 4 i 5 (FOSA)  SOBOTA REJESTRACJA- ZAWODNICY – OBSŁUGA 
 

WEJŚCIE 1 (FOSA)  NIEDZIELA REJESTRACJA -ZAWODNICY-SĘDZIOWIE- 
OBSŁUGA – WOLONTARIUSZE 
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Parking 
 

 

               

Zawodnicy, sędziowie i publiczność - Wjazd na parking od strony Al.Unii - Brama 3 i 4. Parking płatny 15zł wjazd.  

Wyznaczone pojazdy obsługi i Sportdata – Wjazd od Al.Bandurskiego - Brama 7 
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Rejestracja: 
 

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ: 12/12/2021 

Rejestracja online dla  klubów: www.wkf.sportsid.org 

Dodatkowe informacje tel.  509 720 699 i e-mail: biuro@ksolimp.pl 

 

Opłaty startowe: 
 

Konkurencja – 80zł 

Opłaty startowe należy wpłacać na rachunek bankowy:  
Klub Sportowy OLIMP, 94-115 Łódź ul.Falista 164/44 

PKO BP nr konta: 27 1020 3378 0000 1902 0096 6770 
 

Ważne! Brak wpływu opłaty startowej na rachunek organizatora w terminie 14.12.2021 jest równoznaczny z 

usunięciem zgłoszeń z listy startowej.  

Płatność gotówką w dniu zawodów dopuszcza się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem 

zawodów!!! 

Termin bezpłatnego wykreślenia zawodnika mija na 5 dni przed rozpoczęciem zawodów. Wykreślenie zawodnika 

należy zgłosić mailowo na adres: biuro@ksolimp.pl.  

Wykreślenie zawodnika po ww. terminie, wiąże się z uiszczeniem opłaty startowej w pełnej wysokości. Dopisanie 

zawodnika / zmiana kategorii po upływie terminu zgłoszeń (maksymalnie na 5 dni przed rozpoczęciem zawodów) 

wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty w wysokości dwukrotności opłaty startowej w danej konkurencji. 

Chęć dokonania zmiany w zgłoszeniu należy dokonać zgodnie z Regulaminem organizacji i przeprowadzania 

zawodów ramach PUK. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@ksolimp.pl
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Kategorie: 
 
 

I. JUNIOR MŁODSZY / U16 

I.I Kata indywidualne kobiet; 

I.II Kata indywidualne mężczyzn; 

I. III Kumite indywidualne kobiet: -47 kg, -54 kg, +54 kg; 

I.IV Kumite indywidualne mężczyzn: –52 kg, –57 kg, –63 kg, –70 kg, +70 kg; 

 

II. JUNIOR / U18 

II.I Kata indywidualne kobiet; 

II.II Kata indywidualne mężczyzn; 

II. III Kumite indywidualne kobiet: -48 kg, -53kg,-59 kg, +59 kg; 

II.IV Kumite indywidualne mężczyzn: –55 kg, –61 kg, –68 kg, –76 kg, +76 kg; 

 

III. MŁODZIEŻOWIEC / U21 

III.I Kata indywidualne kobiet; 

III.II Kata indywidualne mężczyzn; 

III. III Kumite indywidualne kobiet: -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68kg, +68kg 

III.IV Kumite indywidualne mężczyzn: –60 kg, –67 kg, –75 kg, –84 kg, +84 kg; 

 

IV. SENIOR / kumite +18; kata +16 

IV.I Kata indywidualne kobiet; 

IV.II Kata indywidualne mężczyzn; 

IV. III Kumite indywidualne kobiet: -50 kg, -55 kg,-61kg, -68 kg, +68kg 

IV.IV Kumite indywidualne mężczyzn: –60 kg, –67 kg, –75 kg, –84 kg, +84 kg; 

 

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia na dzień zawodów.  

Zawodnik może wystartować wyłącznie w jednej kategorii. 

Start w dwóch kategoriach wiekowy dopuszcza się wyłącznie w przypadku: 

1. startu w kategorii U21 i senior / dotyczy kata i kumite; 
2. startu w kategorii junior i senior / dotyczy konkurencji kata 
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF i PUK. 
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Ważenie i weryfikacja: 
 

Z uwagi na panujące obecnie okoliczności, tj. sytuacja pandemiczna, weryfikacja dokumentów i ważenie będą 

możliwe:  

1. 18/12/2021r. (sobota), w godzinach 17:00 -21:00 na Atlas Arenie; 

2. 19/12/2021r. (niedziela), w godzinach 8:00 – 9:30,  bez możliwości dokonania zmian w konkurencjach 

(wyłącznie wykreślenie)  

Tolerancja wagowa 200g 

1. 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  stanowi 

podstawę do wykluczenia ekipy danego klubu z całych zawodów. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty 

startowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji i przeprowadzania zawodów w 

ramach PUK. 

2. Każdy startujący musi posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość. 

3. Przed wejściem na halę sportowa każdy kierownik ekipy, trener lub inny opiekun jest zobowiązany przekazać 

organizatorowi imienne OŚWIADZCZENIA O ZDROWIU W ASPEKCIE COVID-19 dla wszystkich członków ekipy z 

danego klubu. 

 

Losowanie: 
 

Losowanie odbędzie się 0 21:30 w sobotę 18.12.2021 przez system Sportdata. 

 

Program i sposób przeprowadzenia zawodów: 
 

Zawody przeprowadzone zostaną na 9 tatami z atestem WKF.  

System do przeprowadzenia zawodów zapewnia Sportdata. 

Wszystkie finały odbędą się na tatami CENTRALNYM. 

Dla zawodników zostanie udostępniona  strefa rozgrzewkowa poza płytą główną hali. 

Zawodnicy 30 minut przed kategorią zbierają się w strefie rozgrzewkowej w wyznaczonym miejscu 

 zgodnie z numerem tatami. 

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany po zamknięciu rejestracji zawodów. 
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Nagrody: 
 

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc : medale i dyplomy. W klasyfikacji generalnej Puchary 1-3m. 

 

Protesty: 
 

Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej wymaga wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł. 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 na konto Polskiej Unii Karate, w przypadku uwzględnienia 

protestu kwota wadium zwracana jest składającemu protest.  

Postanowienia dodatkowe i odpowiedzialność: 
 

1. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może 

odbywać się tylko za zgodą organizatora.  

2. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.  

4. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu organizacji i 

przeprowadzania zawodów w ramach PUK lub przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Lista sędziów zostanie ustalona przez przewodniczącego komisji sędziowskiej w porozumieniu z 

organizatorem i zatwierdzona przez Zarząd PUK. 

6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem organizatora w 

trakcie zawodów 

7. Za szkody powstałe w trakcie zawodów odpowiada osoba – klub, która to spowodowała. 

 

8. W strefie rozgrywania zawodów mogą przebywać wyłącznie:  

-   Zawodniczki i zawodnicy z aktualnie rozgrywanych konkurencji razem z trenerami,  

-   Zespół sędziowski,  

-  Służby organizatora,  

-   Obsługa medyczna,  

-   Obsługa informatyczna,  

-   Przedstawiciele PUK. 

9. Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.  
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Regulacje związane z COVID: 
 

Na Hali sportowej mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i trenerzy zachowując środki bezpieczeństwa dotyczące 

obostrzeń związanych z pandemią. Wszyscy startujący muszą być pod opieką trenerów. 

Nakaz zakrywania ust i nosa poza strefą walk (tatami).  

Nie przestrzeganie przepisów sanitarnych może się wiązać z wykluczeniem zawodnika (klubu) z udziału w zawodach. 

 

 

Dopuszczone ochraniacze WKF 
 

 

 

Dopuszczone KARATE-GI   
 

 

 

 

 

 
 

Ochraniacze, Karate-Gi  wymagane zgodnie z przepisami WKF i PUK 

https://www.wkf.net/karateprotections/brand/adidas
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/arawaza
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/best-sport
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/budo-nord
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/daedo
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/hayashi
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/punok
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/shureido
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/smai
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/tokaido
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/wacoku
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/wesing
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/adidas
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/arawaza
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/best-sport
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/budo-nord
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/daedo
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/hayashi
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/punok
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/shureido
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/smai
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/tokaido
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/wacoku
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/wesing
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/anta
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/araujo
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/blitz
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/outshock
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/fujimae
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/greenhill
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/hayate
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/hirota
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/ipon
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/itaki
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/kaiten
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/kamikaze
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/kappa
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/kihon
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/ko
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/kwon
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/macs
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/mizuno
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/mooto
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/muvon
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/proforce
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/sfjam-noris
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/silentknight
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/tagoya
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/tokyodo
https://www.wkf.net/karateprotections/brand/fight-art


14 
 

 

Hotele: 
 

Oficjalnym partnerem zapewniającym noclegi jest: 
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Na hasło „Karate 2021" proponujemy:  

Hotel Novotel Łódź Centrum: 

- 340,00 złotych brutto za pokój jednoosobowy ze śniadaniem/nocleg; 

- 380,00 złotych brutto za pokój dwuosobowy ze śniadaniami/nocleg; 

- parking w cenie 20 złotych brutto/auto/doba. 

Prosimy o dokonywanie rezerwacji mailowych na adres: H7830-RE@accor.com.  

Stawka obowiązuje w dniach 18-20.12.2021 w zależności od dostępności. 

Rezerwacja niegwarantowana, szczegóły podczas zakładania rezerwacji. 

Novotel Łódź Centrum Al. Piłsudskiego 11a, 90-368 Łódź 

  

 

Na hasło „Karate 2021" proponujemy:  

Hotel Ibis Łódź Centrum: 
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- 190,00 złotych brutto za pokój jednoosobowy ze śniadaniem/nocleg; 

- 220,00 złotych brutto za pokój dwuosobowy ze śniadaniami/nocleg; 

- parking w cenie 20 złotych brutto/auto/doba. 

Prosimy o dokonywanie rezerwacji mailowych na adres: H3096-RE@accor.com. 

Stawka obowiązuje w dniach 18-20.12.2021 w zależności od dostępności. 

Rezerwacja niegwarantowana, szczegóły podczas zakładania rezerwacji 

ibis Łódź Centrum Al. Piłsudskiego 11 90-368 Łódź 

 

Wyżywienie: 
 

Na hali będzie możliwość zakupu napoi, przekąsek oraz ciepłych posiłków.  

Ciepłe posiłki będą wydawane w godzinach 13:00- 16:00. Posiłki będą serwowane na miejscu, do wyboru będą trzy 

dania mięsne, danie wegańskie oraz zupa. II danie cena 20zł, zupa 8zł. Zamówienia na obiady : biuro@ksolimp.pl     

do 16.12.2021 do godziny 20:00.  W przypadku braku zamówienia mailowego nie gwarantujemy dostępności.  

Organizator: 
 

                                               

 

 

 
 

 Koordynator Mistrzostw Polski : 
 Mariusz Pełka  
 tel:  509720699 
 biuro@ksolimp.pl  
 

 

mailto:biuro@ksolimp.pl
tel:509720699
mailto:biuro@ksolimp.pl

