
 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

DATA:  07-09.10.2016 

MIEJSCE:  Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Dębowcem“ 

   ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała 

 

PRZEPISY: 

Zawody zostaną przeprowadzone według najnowszych przepisów WKF dla konkurencji kadetów, 

juniorów, U21, seniorów oraz przepisów PZK wzorowanych na przepisach WKF dla dzieci i mastersów 

z repasażami i dwoma 3. miejscami.  

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia ! 

W konkurencjach indywidualnych dzieci kata i kumite (U8-U14) zawodnicy mogą startować  

w dwóch kategoriach wiekowych.  

Zabrania się startu w dwóch kategoriach wagowych w ramach jednej kategorii wiekowej ! 

KATA:  

- w konkurencji kata indywidualne dzieci U8 i 8 lat można powtarzać kata, 

- w konkurencji kata indywidualne dzieci 9, 10, 11 lat minimum dwa kata wykonane na przemian, 

- w konkurencji kata indywidualne dzieci U14 w każdej rundzie inne kata, 

- w konkurencji kata indywidualne kadet – senior, master - przepisy WKF, 

- w konkurencji kata drużynowe dzieci U9 i U12 można powtarzać kata, 

- w konkurencji kata drużynowe U9, U12, U14, Kadet+Junior – bez bunkai, 

- w konkurencji kata drużynowe seniorów – przepisy WKF, 

- w konkurencji kata indywidualne dopuszcza się start zawodników w dwóch kategoriach 

wiekowych: Młodzik –>Kadet, Kadet –>Junior, Junior –>Senior, U21 –> Senior 

- w konkurencji U21 mogą startować jedynie zawodnicy w wieku 18 – 20 lat. 

 

KUMITE: 

 

- w konkurencji kumite indywidualne U10 i U12 czas walki wynosi 60 sekund, 

- w konkurencji kumite indywidualne U14 czas walki wynosi 90 sekund, 

- w konkurencji kumite indywidualne kadet –> senior przepisy WKF, 

- w konkurencji kumite indywidualne masters czas walki wynosi 2 minuty, 

- w konkurencji kumite drużynowe czas walki wynosi: U12 i U14 – 60 sekund, Kadet i Junior – 90 

sekund, Senior – 2 minuty, 

- w konkurencji kumite indywidualne dopuszcza się start zawodników w dwóch kategoriach 

wiekowych dot.: Młodzik -> Kadet, Kadet –> Junior, U21 –> Senior, 

- w konkurencji U21 mogą startować jedynie zawodnicy w wieku 18 – 20 lat. 

- zawodnicy startujący w konkurencjach kumite muszą posiadać ochraniacze wg wzoru WKF: 

ochraniacz szczęki, napięstniki, ochraniacz stóp i goleni, ochraniacz korpusu - dot. wszystkich 

kategorii wiekowych, 

 



 

 

 

 

SĘDZIOWIE: 

 

Sędzią głównym zawodów jest Pan Robert Hamara, członek Komisji Sędziowskiej WKF oraz 

Pan Jarosław Lewandowski, Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZK. Do prac w Komisji 

Sędziowskiej podczas turnieju, zostali zaproszeni sędziowie międzynarodowi z zagranicy. 

Sędziowie z Polski zostaną powołani do pracy przez Przewodniczącego Komisji 

Sędziowskiej PZK Pana Jarosława Lewandowskiego w porozumieniu z Organizatorem. 

 

OPŁATY: 

 

- 60 zł konkurencja indywidualna (Dzieci U8 – U14) 

- 70 zł konkurencja indywidualna (Kadet, Junior, U21, Senior) 

- 80 zł konkurencja indywidualna (Master) 

- 120 zł konkurencja drużynowa 

 

- Wykreślenie zawodnika w dniu zawodów wiąże się z uiszczeniem pełnej opłaty 

startowej za wykreślonego zawodnika ! 

 

- Ostateczny termin dokonania bezpłatnych zmian w zgłoszeniu upływa  

z dniem 05.10.2016r. Po tym terminie każda zmiana w zgłoszeniu (przepisanie 

zawodnika do innej wagi, przepisanie zawodnika do innej kategorii wiekowej, 

dopisanie zawodnika, wykreślenie zawodnika) będzie wiązało się  

z uiszczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł za każdą zmianę. 

 

W dniu zawodów nie będzie możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany oprócz 

wykreślenia zawodnika ! 

 

Płatności można dokonać w biurze zawodów (w Hali Sportowej „Pod Dębowcem”) 

bądź przelewem na nr konta: 

 

32 1240 6449 1111 0010 6169 8939 

KSA Atemi  

ul. Widok 12 

43-300 Bielsko-Biała 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU: 

 

W zawodach mogą brać udział kluby zrzeszone w Polskim Związku Karate, EKF, WKF. 

Zawodnicy powinni posiadać licencję zawodniczą, aktualne zaświadczenie lekarskie 

dopuszczające do startu w zawodach oraz ubezpieczenie od NNW. Dokumenty te powinny 

być przygotowane do kontroli podczas rejestracji.           

 

 

 



 

 

 

 

NAGRODY: 

 

Dla wszystkich medalistów w konkurencjach indywidualnych - 

 NAGRODY RZECZOWE OD SPONSORÓW 

 

100 € - ZA ZAJĘCIE 1. MIEJSCA W KATEGORIACH: 
- KATA INDYWIDUALNE JUNIORÓW / JUNIOREK 

- KATA INDYWIDUALNE SENIORÓW / SENIOREK 

- KUMITE INDYWIDUALNE OPEN JUNIORÓW / JUNIOREK 

- KUMITE INDYWIDUALNE OPEN SENIORÓW / SENIOREK 

 

Za zajęcie I miejsca w konkurencjach indywidualnych zawodnicy otrzymują pamiątkowe 

puchary i medale oraz dyplomy, za zajęcia II i III miejsca w konkurencjach indywidualnych 

zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy. W konkurencjach drużynowych 

zwycięska drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar, medale oraz dyplomy, a drużyny które 

zajęły II i dwa III miejsca otrzymują medale oraz dyplomy. 

 

REJESTRACJA: 

 

Rejestracja zawodników możliwa jedynie on-line na stronie www.sportdata.org 

Ostateczny termin dokonania bezpłatnych zmian w zgłoszeniu upływa z dniem 

05.10.2016r.  

 

Weryfikacja zgłoszeń, przyjmowanie wpłat, kontrola dokumentów, ważenie - piątek od 10:00 

do 20:00 (Hala „Pod Dębowcem”). Przyjmowanie wpłat – sobota od 7:30 do 9:00, niedziela 

od 7:30 do 09:00 (Hala „Pod Dębowcem”). 

 

 
 

Udział w oficjalnym ważeniu nie jest obowiązkowy, natomiast jeśli zawdonik zgłoszony 

będzie do nieodpowiedniej kategorii wagowej, w dniu zawodów nie będzie możliwości 

dokonania zmiany kategorii (zawodnik zostanie zdyskwalifikowany). W dniu zawodów nie 

będzie możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany oprócz wykreślenia zawodnika ! 

 

UWAGA !!! 

 
Rozpiska czasowa zawodów (ang. „Time Table”) jest jedynie orientacyjna, jednakże 

konkurencje nie mogą odbyć się wcześniej niż 1 godzinę przed ich planowanym 

rozpoczęciem. Zawodnik musi być obecny w Hali Sportowej minimum 1 godzinę przed 

planowanym rozpoczęciem konkurencji, w której bierze udział. 

 

http://www.sportdata.org/


 

 

 

 

PLAN ZAWODÓW: 

 

Piątek 07.10.2016 – KATA - KADET, JUNIOR, U21, SENIOR, MASTER 

 

10:00 – 20:00 – weryfikacja  zgłoszeń, kontrola dokumentów, przyjmowanie wpłat, ważenie – 

                          biuro zawodów („Hala pod Dębowcem”) 

14:30 – Odprawa sędziowska („Hala pod Dębowcem”) 

15:00 – rozpoczęcie zawodów – Konkurencje Kata Indywidualne i Drużynowe 

 

Sobota 08.10.2016 – KUMITE - KADET, JUNIOR, U21, SENIOR, MASTER 

 
07:30 – otwarcie biura zawodów, przyjmowanie wpłat („Hala pod Dębowcem”) 

08:45 – odprawa kierowników ekip 

09:00 – rozpoczęcie zawodów – Konkurencje Kumite Indywidualne i Drużynowe 

13:00 – uroczyste otwarcie zawodów 

 

Niedziela 09.10.2016 – KATA & KUMITE - DZIECI DO U14 WŁĄCZNIE 

 
07:30 – otwarcie biura zawodów, przyjmowanie wpłat („Hala pod Dębowcem”) 

08:30 – briefing sędziowski 

08:45 – odprawa kierowników ekip 

09:00 – rozpoczęcie zawodów – Konkurencje Kata i Kumite Indywidualne i Drużynowe 

 

INNE: 

   
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z Organizatorem. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione. Za zachowanie swoich zawodników 

oraz ewentualne wyrządzone przez nich szkody odpowiada kierownik ekipy. W trakcie zawodów w 

rejonie plansz mogą przebywać wyłącznie aktualnie startujący zawodnicy i ich trenerzy oraz 

zaproszeni goście. Dla pozostałych osób przewidziane są miejsca na widowni. Złożenie protestu 

dotyczący decyzji sędziowskiej wymaga wpłaty wadium w wysokości 200 zł. Ekspozycja i sprzedaż 

towarów – tylko w porozumieniu z organizatorem. 

Oficjalnym fotografem zawodów jest Agencja Fotografii Sportowej KamPas Sport. 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 oraz organizatora. 

Uiszczenie opłaty startowej oznacza akceptację Regulaminu Zawodów.  



 

 
 

 

KONKURENCJE: 

KATA INDYWIDUALNE: 

- Kata individual male / female Under 8 (0-7 years old) 

- Kata individual male / female 8 years (7-8 years old) 

- Kata individual male / female 9 years (8-9 years old) 

- Kata individual male / female 10 years (9-10 years old) 

- Kata individual male / female 11 years (10-11 years old) 

- Kata individual male / female Under 14 (11-13 years old) 

- Kata individual male / female Cadets (12-15 years old) 

- Kata individual male / female Juniors (14-17 years old) 

- Kata individual male / female U21 (18-20 years old) 

- Kata individual male / female Seniors (16-> years old) 

- Kata individual male / female Master "A" (35-44 years old) 

- Kata individual male / female Master "B" (45-49 years old) 

- Kata individual male / female Master "C" (50-54 years old) 

- Kata individual male / female Master "D" (+ 55 years old) 

 

KATA DRUŻYNOWE: 

- Kata team male / female Under 9 (0-8 years old) 

- Kata team male / female Under 12 (9-11 years old) 

- Kata team male / female Under 14 (12-13 years old) 

- Kata team male / female Cadets and Juniors (14-17 years old) 

- Kata team male / female Seniors (16-> years old) 

 

KUMITE INDYWIDUALNE: 

- Kumite individual male U10 (0-9 years old): -30kg, -40kg, +40kg / female U10: -30kg, +30 kg 

- Kumite individual male U12 (9-11 years old): -34kg, -40kg, +40kg / female U12: -34kg, -40kg, +40kg 

- Kumite individual male U14 (10-13 years old): -35kg, -40kg, -45kg, -50kg, +50kg / female U14: -40kg, -50 kg, +50kg 

- Kumite individual male Cadets (12-15 years old): -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg / female Cadets: -47kg, -54kg, +54kg 

- Kumite individual male Juniors (14-17) -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg, Open / female Juniors: -48kg, -53kg, -59kg, +59kg, Open 

- Kumite individual male U21 (18-20 years old) : -60g, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg / female U21: -50 kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg 

- Kumite individual male Seniors: -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, Open / female Seniors: -50 kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg, Open 

- Kumite individual male Master "A" Open (35-44 years old) 

- Kumite individual male Master "B" Open (45-49 years old) 

- Kumite individual male Master "C" Open (50-54 years old) 

- Kumite individual male Master "D" Open (+55 years old) 

 

KUMITE DRUŻYNOWE: 

- Kumite team male / female U12 (0-11 years old) – 3 osoby 

- Kumite team male / female U14 (12-13 years old) – 3 osoby 

- Kumite team male / female Cadets (14-15 years old) – 3 osoby + 2 rezerwa 

- Kumite team male / female Juniors (16-17 years old) – 3 osoby + 2 rezerwa 

- Kumite team male / female Seniors (18-> years old) – 3 osoby + 2 rezerwa


