REGULAMIN
organizacji i przeprowadzania zawodów w ramach Polskiej Unii Karate
z dnia 28 grudnia 2018 r.
§1
Przepisy ogólne
1. Kluby zrzeszone w Polskiej Unii Karate zobowiązane są do stosowania niniejszego Regulaminu w
zakresie organizacji i przeprowadzania zawodów w ramach Polskiej Unii Karate.
2. Organizatorów zawodów o randze Mistrzostwa Polski i Puchar Polski wyłania się na podstawie
konkursu ofert przedłożonych przez Kluby członkowskie Polskiej Unii Karate. Zasady i tryb
przeprowadzenia konkursu określa Zarząd Polskiej Unii Karate.
3. Organizator każdej imprezy sportowej, z wyjątkiem zawodów o których mowa w pkt 2 oraz
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, który w celach organizacyjnych, reklamowych i
promocyjnych zamierza na wszelkiego rodzaju dokumentach używać logotypu lub innego znaku
Polskiej Unii Karate winien przesłać wniosek w tej sprawie wraz z regulaminem imprezy oraz
projektami materiałów poligraficznych (baner, plakat, dyplom itp.) do Zarządu Polskiej Unii Karate,
celem uzyskanie zgodny na korzystanie z logotypu. Wniosek ten należy przesłać drogą elektroniczną
w terminie nie później niż na 3 miesiące przed datą organizacji imprezy.
4. Wykorzystanie logotypu Polskiej Unii Karate, oraz WKF możliwe jest jedynie po uzyskaniu
pozytywnej akceptacji Zarządu Polskiej Unii Karate.
5. Zarząd Polskiej Unii Karate może wydać decyzję o zaprzestaniu ekspozycji grafiki, materiałów
poligraficznych składających się z zastrzeżonych znaków graficznych użytych bez zezwolenia.
6. Nazwa zawodów, oraz regulamin musi uzyskać pozytywną aprobatę Zarządu Polskiej Unii Karate.
§2
Kategorie zawodów
1. Zawody Karate organizowane w ramach Polskiej Unii Karate dzielą się na zawody:

2.

3.
4.
5.

a) Międzynarodowe/ Krajowe - Kategoria zawodów 1
b) Makroregionalne - Kategoria zawodów 2
c) Klubowe - Kategoria zawodów 3
Do zawodów Międzynarodowych / Krajowych zalicza się następujące turnieje:
a) Mistrzostwa Polski
b) Puchar Polski
c) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
d) Turnieje rankingowe wskazane każdego roku kalendarzowego przez Zarząd Polskiej Unii
Karate.
Do zawodów Makroregionalnych zalicza się turnieje organizowane w ramach Makroregionów, w
których startują reprezentacje powyżej 5 klubów.
Do zawodów Klubowych zalicza się Turnieje, w których startują reprezentacje do 5 klubów włącznie.
Zawody klubowe nie mogą odbywać się jednocześnie z zawodami makroregionalnymi, chyba że
rejestracja odbywała będzie się w systemie wkf.sportsid.org.
§3
Kwalifikator zawodów
Zarząd Polskiej Unii Karate powoła osoby, które będą pełnić funkcję Kwalifikatora zawodów.
Zadaniem tych osób będzie sprawdzenie czy organizacja i przeprowadzenie zawodów jest zgodne z

przepisami niniejszego regulaminu. Organizator zawodów powinien stosować się do wskazówek
kwalifikatora zawodów.
§4
Wymagania organizacyjne
1. W przypadku organizacji zawodów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt b i d - 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 do 12 roku życia nie mogą odbywać się tego samego dnia, co
konkurencje powyżej 12 roku życia, lub też poprzez zapewnienie dodatkowej ilości tatami i obsadę
sędziowską gwarantując przez to zakończenie zawodów w czasie 10 godzin.
2. Za wyjątkiem zawodów klubowych i makroregionalnych o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 możliwe jest
jedynie przeprowadzanie rywalizacji w kategorii kata i kumite.
3. W kategorii zawodniczej powyżej 14 roku życia zastosowanie mają ogólne przepisy sędziowskie
WKF, natomiast w kategorii do 14 roku wg aneksu do przepisów WKF autoryzowanego przez Zarząd
Polskiej Unii Karate z wyłączeniem Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, gdzie mają
zastosowanie przepisy ogólne.
4. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia właściwego poziomu pracy Komisji Organizacyjnej,
Obsługi Technicznej, zabezpieczenia medycznego, oraz Komisji Sędziowskiej.
5. Hala sportowa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa ,posiadać właściwe oświetlenie i powierzchnię
pozwalającą na rozłożenie odpowiedniej ilości tatami, wraz ze strefami bezpieczeństwa i korytarzami
komunikacyjnymi. Należy także zapewnić odrębną salę, lub matę rozgrzewkową.
6. Komisja Organizacyjna (Obsługa Techniczna):
a) Za wyjątkiem zawodów klubowych, o których mowa w § 2 ust. 4, wszelkie zawody
przeprowadzane w ramach Polskiej Unii Karate muszą być zarejestrowane w systemie
wkf.sportsid.org.
b) Do udziału w zawodach uprawnione są jedynie kluby/osoby posiadające licencję Polskiej
Unii Karate.
c) Ostateczny termin zgłoszeń w trybie online zawodów Kategorii 1 upływa na 7 dni przed
dniem rozpoczęcia zawodów, natomiast zawodów kategorii 2 na 3 dni.
d) Po upływie terminu, o którym mowa w ppkt c, zmiana w dokonanym zgłoszeniu nastąpić
może z zachowaniem poniższych zasad:
✓ termin bezpłatnego wykreślenia zawodnika w zawodach kategorii 1 mija na 5 dni
przed rozpoczęciem zawodów, natomiast w zawodach kategorii 2 na 2 dni przed
rozpoczęciem zawodów.
✓ wykreślenie zawodnika należy zgłosić mailowo na adres: biuro@karate-polska.pl
✓ wykreślenie zawodnika po terminie określonym w tiret pierwszym wiąże się z
uiszczeniem opłaty startowej w pełnej wysokości.
✓ dopisanie zawodnika / zmiana kategorii po upływie terminu zgłoszeń (maksymalnie
na 5 dni przed rozpoczęciem zawodów kategorii 1) wiąże się z uiszczeniem
dodatkowej opłaty w wysokości dwukrotności opłaty startowej w danej konkurencji.
Chęć dokonania zmiany w zgłoszeniu należy wysłać mailem na adres: ……
✓ dopisanie zawodnika / zmiana kategorii po upływie terminu określonego w tiret
czwartym nie jest możliwa.
✓ w przypadku braku możliwości dokonania zmiany kategorii startowej zawodnika ze
względu na upływ terminu zobowiązuje zgłaszającego do uiszczenia opłaty startowej
w pełnej wysokości za danego zawodnika, nawet w sytuacji gdy dany zawodnik nie
weźmie udziału w zawodach, z zastrzeżeniem ppkt e,
✓ 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

e)

udziału w tychże zawodach. Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem zawodów
dopuszcza się płatność gotówką w dniu zawodów.
W przypadku udziału w zawodach rangi Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w sytuacji zmiany
kategorii startowej zawodnika pobierana jest opłata w wysokości dwukrotności opłaty
startowej za każdego zawodnika, którego zmiana dotyczy.

7. Zabezpieczenie Medyczne:
a) W trakcie zawodów podczas rozgrywania konkurencji Kata na terenie hali sportowej
musi być obecny minimum 1 ratownik medyczny.
b) W trakcie zawodów podczas rozgrywania konkurencji Kumite na terenie hali sportowej
musi być obecny minimum 1 ratownik medyczny na dwa tatami, oraz jedna karetka.
8. Zespół Sędziowski:
a) Skład zespołu sędziowskiego powołuje Przewodniczący Komisji Sędziowskiej w
porozumieniu z organizatorem zawodów. Lista sędziów powołanych na zawody jest
ustalana i zamknięta na 14 dni przed planowanym terminem zawodów.
b) minimalny skład sędziowski na jedno tatami przy konkurencjach powyżej 14 roku życia
oraz podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików wynosi 8 sędziów.
c) minimalny skład sędziowski na jedno tatami przy konkurencjach do 14 roku życia wynosi
5 sędziów. Wytyczne w zakresie sędziowania poszczególnych walk w 5-cio osobowym
składzie sędziowskim określi Komisja Sędziowska Polskiej Unii Karate w odrębnym
regulaminie.
§5
Przebieg zawodów
1. Przewidywany czas startu zawodnika tzw. czasówka, jest czasem orientacyjnym, zawodnik musi być
gotowy do startu minimum na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem swojej kategorii.
2. W konkurencji kata indywidualne dopuszcza się start zawodników w dwóch kategoriach wiekowych:
Młodzik (U14) –>Kadet, Kadet –>Junior, Junior –>Senior, U21 –> Senior (nie dotyczy MP, PP).
3. W konkurencji kumite indywidualne dopuszcza się start zawodników w dwóch kategoriach
wiekowych dot.: Młodzik (U14) -> Kadet, Kadet –> Junior (nie dotyczy MP, PP).
4. Zabrania się startu w dwóch kategoriach wagowych w ramach jednej kategorii wiekowej.
5. Trener dokonujący zgłoszenia udziału zawodnika w zawodach organizowanych pod patronatem i w
ramach Polskiej Unii Karate zobowiązany jest do uzyskania od tegoż zawodnika lub jego opiekuna
prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzania danych osobowych
związanych z jego udziałem w zawodach, w tym o wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku
w celach marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością Polskiej Unii Karate.
6. Uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, osoby towarzyszące) w przypadku braku
wyrażenia sprzeciwu na piśmie, upoważniają organizatorów do publikacji swojego wizerunku na
portalach społecznościowych, stronie internetowej zawodów, organizatora, Polskiej Unii Karate.
7. Uiszczenie opłaty startowej oznacza akceptację Regulaminu Zawodów.
8. Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej wymaga wpłaty wadium w wysokości 400 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.
§6
Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
2. Kwestie sporne oraz nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zarząd Polskiej Unii
Karate.

