
 
  

  

Załącznik nr 1  

Kursy i Egzaminy Sędziowskie Polskiej Unii Karate  

  

1. TERMIN I MIEJSCE  

1.1. Kurs i egzamin sędziowski Polskiej Unii Karate (dalej Kurs) odbywać się będzie w tym 

samym miejscu i czasie co zawody aprobowane przez Polską Unię Karatę (dalej PUK.   

1.2. W ramach zawodów rankingowych mogą być organizowane jedynie kursy krajowe. 

1.3. Organizatorem kursu jest Komisja Sędziowska Polskiej Unii Karate.  

1.4. Współorganizatorem kursu od strony technicznej jest organizator zawodów lub sparingów.  

1.5. Komisja Sędziowska PUK może wyrazić zgodę na organizację Kursu poza zawodami, po 

spełnieniu warunków opisanych w pkt 2 niniejszego regulaminu, a ponadto:  

1.5.1. Brak zawodów rankingowych lub mistrzowskich PUK odbywających się na terenie 

kraju w tym samym czasie (nie dotyczy kursu krajowego).  

1.5.2. W przypadku Kursu makroregionalnego: brak centralnego Kursu i egzaminu 

sędziowskiego krajowego PUK, odbywających się w tym samym czasie.  

1.6. Współorganizator Kursu poza zawodami jest ustalany w porozumieniu z Komisją 

Sędziowską PUK. Współorganizator Kursu musi być zaakceptowany przez Zarząd PUK. 

Pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w pkt 2 niniejszego regulaminu, kurs 

może być organizowany również przy okazji sparingów.  

1.7. Program Kursu zostanie ustalony przez Koordynatora ds. kursów sędziowskich w 

porozumieniu z Szefem danego makroregionu na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną 

datą rozpoczęcia w przypadku kursu makroregionalnego  lub Przewodniczącym Komisji, 

w przypadku kursów krajowych. Program Kursu zostanie przesłany do wiadomości 

Zarządu i umieszczony na stronie internetowej PUK.  

1.8. Gdy Kurs odbywa się poza zawodami, część wykładowa oraz egzaminy teoretyczny i 

praktyczny mogą się odbywać tego samego dnia.  

 

2. PRZYGOTOWANIE I OBOWIĄZKI  

2.1. Osoby prowadzące kurs makroregionalny wybierane przez członków Komisji  

 Sędziowskiej  PUK.  Komisja  egzaminacyjna  musi  zostać  zatwierdzona  przez  



Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PUK i musi składać się z dwóch (2) osób:  

2.1.1. Szefa makroregionu, w którym odbywa się Kurs  

2.1.2. Innego członka Komisji Sędziowskiej PUK     

2.1.3. Lub Sędziego o kwalifikacji minimum Referee A  

2.2. Osoby prowadzące kurs krajowy, wybierane są przez członków Komisji Sędziowskiej 

PUK, muszą zostać zatwierdzone przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PUK.  

2.3. Liczba prowadzących Kurs może zostać zwiększona przy dużej liczbie zgłoszeń 

uczestników.   

2.4. Do przeprowadzenia egzaminu praktycznego Komisja Egzaminacyjna może składać się z 

większej liczby osób o kwalifikacjach minimum Referee A  

2.5. Jeśli Kurs nie jest organizowany w ramach zawodów, Współorganizator musi zapewnić co 

najmniej 8 zawodników Kumite. Zawodnicy muszą mieć odpowiedni sprzęt według 

przepisów WKF.  

2.6. Na czas trwania Kursu oraz egzaminu teoretycznego Współorganizator musi wyposażyć 

salę w odpowiednią liczbę krzeseł i stołów dla Kandydatów oraz Komisji Egzaminacyjnej. 

Sala musi być wyposażona w projektor multimedialny i odpowiedni ekran.   

2.7. Jeśli Kurs odbywa się poza zawodami, Współorganizator musi zapewnić jedno pełne 

tatami dla egzaminu praktycznego Kumite (dopuszczalne wymiary 8x8m) wraz z 

odpowiednim wyposażeniem: wystarczająca liczba krzeseł (5 do tatami, 5 obsługa 

tablicy/systemu i Komisja Egzaminacyjna), podłączenie zasilania do laptopów, tablica 

wyników, dzwonek/brzęczyk, stoper, flagi.   

  

3. PRZEBIEG EGZAMINU  

3.1. Egzamin będzie się składał z testu kata, testu kumite, opcjonalnie testu oceny kata na 

wideo oraz oceny części praktycznej czyli sędziowania kata i kumite na zawodach lub na 

sparingu.  

3.2. Wymagane jest zaliczenie części testowej w kata i kumite. Ostateczny wynik egzaminu 

odbywa się na podstawie ocen testów i praktyki. Osoba, które uzyska ocenę pozytywną 

zarówno z egzaminu kata oraz egzaminu kumite, otrzyma odpowiednie kwalifikacje 

sędziowskie PUK.  

  

4. OBOWIĄZKI FINANSOWE  

4.1. W razie potrzeby Współorganizator może zapewnić zakwaterowanie oraz wyżywienie dla 

prowadzących Kurs, jeżeli Prowadzący przyjeżdża z odległości powyżej 200 km.  



4.2. Prowadzący otrzymują wynagrodzenie za Kurs oraz koszty przejazdu (zgodnie z 

załącznikiem do Regulaminu Zespołu Sędziowskiego i Komisji Sędziowskiej), które 

wypłaca PUK  na podstawie Delegacji Sędziowskiej.   

4.3. Koszt Kursu dla Kandydatów wynosi 100 zł, oraz za egzamin dodatkowe 50zł. Opłatę za 

Kurs należy uiścić przelewem na konto PUK przed rozpoczęciem Kursu. W dniu Kursu 

należy przedstawić potwierdzenie wykonania przelewu.  

4.4. Jeśli Kurs odbywa się wraz z zawodami, Współorganizator wypłaca Kandydatom 

(powołanym również do pracy w Zespole Sędziowskim na zawodach) ryczałt zgodnie z  

Regulaminem Zespołu Sędziowskiego i Komisji Sędziowskiej:  

4.4.1. Kandydatom na kwalifikację Judge C: 50% ryczałtu Judge C 

4.4.2. Pozostałym: 100% ryczałtu zgodnie z kwalifikacją posiadaną przed kursem  

4.5. Jeśli Kurs odbywa się poza zawodami, w przypadku sparingów to Współorganizator może 

wypłacić Kandydatom z kwalifikacjami wyższymi niż Judge B  zwrot kosztów przejazdu i 

ewentualne wynagrodzenie ustalone z Komisją Sędziowską.  

  

      4.7  Rozliczenie finansowe kursu odbywają się wg. schematu:  

4.5.1. 50 zł od każdego uczestnika przeznacza się na cele statutowe PUK;  

4.5.2. Z pozostałej kwoty należy pokryć koszty organizacji kursu, tj. wynagrodzenie   

prowadzących kurs 250 zł (kwota netto), koszty udostępnienia i przygotowania 

miejsca   przeprowadzenia  kursu, etc.  

4.5.3. Kwota wynikająca z sumy wpłat pomniejszona o kwoty, o których mowa w 

podpunktach 4.7.1 i 4.7.2 pozostanie w dyspozycji Komisji Sędziowskiej (zostanie 

przesunięta na subkonto Komisji).  

4.5.4. Kurs należy odwołać w przypadku, gdy suma wpłat nie jest wystarczająca do 

pokrycia kwot wynikających z podpunktu 4.7.1 i 4.7.2.  

  

           Zatwierdzono przez Zarząd Polskiej Unii Karate Uchwałą nr 145 z dnia 15.02.2023r. 

  

  


