Polski Związek Karate Tradycyjnego
90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59
e-mail: pzkt@karate.pl www.karate.pl

zrzeszony w
ITKF
European Traditional Karate Federation ETKF

International Traditional Karate Federation

Łódź, 7.03.2014 r.
Do:

Kluby członkowskie PZKT

Dotyczy:

Regulamin XXV Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów
i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym – Gdańsk 2014

XXV Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców,
Juniorów i Juniorów Młodszych
w Karate Tradycyjnym
16 – 18 maja 2014 r. Gdańsk
DATA:

16-18 maja 2014 r. (piątek, sobota, niedziela)

MIEJSCE:

Hala Widowiskowo-Sportowa
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
ul. Kazimierza Górskiego 1

ORGANIZATOR:
Współorganizator:

Polski Związek Karate Tradycyjnego
Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Gdyni
Karate Klub Wejherowo
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

PRZEPISY:

ITKF

PROGRAM:

16 maja 2014 r. (piątek)

– Rejestracja
(Hala AWFiS w Gdańsku)

godz. 18.30-20:30

– Kurs Sędziowski

(Hala AWFiS w Gdańsku – Hala Judo Nr XIII)

17 maja 2014 r. (sobota)

W tym dniu zaplanowane są konkurencje dla kategorii
wiekowych: senior i młodzieżowiec

18 maja 2014 r. (niedziela)

W tym dniu zaplanowane są konkurencje dla kategorii
wiekowych: junior i junior młodszy

Uwaga:
Szczegółowy program mistrzostw Polski zostanie opracowany w terminie późniejszym po zebraniu
wszystkich zgłoszeń.

KONKURENCJE:

JUNIOR MŁODSZY: 14-15 lat
(ur. 2000, 1999)
min. 6 kyu

Kata ind. chłopców

1) Eliminacje:
Heian 1-5
wykonywane parami
ocena systemem chorągiewkowym

Kata ind. dziewcząt

2) Półfinał (8 zawodników) i finał:
do wyboru kata: Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi
ocena systemem punktowym
(zawodnik wykonuje różne kata w półfinale i finale)

Fuku-go chłopców

Ki-Tei
Ko-go Kumite, walka finałowa Jiyu Kumite (wolna walka)

Fuku- go dziewcząt

Ki-Tei
Ko-go Kumite

Kumite chłopców

Eliminacje, ćwierćfinał: Ko- go Kumite
Półfinał i finał: Jiyu Kumite (wolna walka)

Kumite dziewcząt

Eliminacje, ćwierćfinał: Ko- go Kumite
Półfinał i finał: Jiyu Kumite (wolna walka)

En- bu dziewczyna/ chłopiec
En- bu chłopiec/ chłopiec

JUNIOR: 16-17 lat
(ur. 1998, 1997)
min. 5 kyu
Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
Fuku-go chłopców
Fuku- go dziewcząt
Kumite chłopców

Eliminacje: Ko- go Kumite
Ćwierćfinał, półfinał i finał: Jiyu Kumite (wolna walka)

Kumite dziewcząt

Eliminacje: Ko- go Kumite
Ćwierćfinał, półfinał i finał: Jiyu Kumite (wolna walka)

En- bu dziewczyna/ chłopiec
En- bu chłopiec/ chłopiec

JUNIOR MŁODSZY + JUNIOR
konkurencje połączone
Kata drużynowe dziewcząt
Kata drużynowe chłopców
Kumite drużynowe chłopców

MŁODZIEŻOWIEC: 18-19-20 lat
(ur. 1996, 1995, 1994)
min. 5 kyu
Kata ind. mężczyzn
Kata ind. kobiet
Fuku-go mężczyzn
Fuku- go kobiet
Ko- go kumite mężczyzn
Ko-go kumite kobiet
Kumite ind. mężczyzn
Kumite ind. kobiet

SENIOR: 21 lat i starsi
(ur. 1993 i wcześniej)
min. 3 kyu
Kata ind. mężczyzn
Kata ind. kobiet
Fuku-go mężczyzn
Fuku- go kobiet
Ko- go kumite mężczyzn
Ko-go kumite kobiet
Kumite ind. mężczyzn
Kumite ind. kobiet

MŁODZIEŻOWIEC + SENIOR
konkurencje połączone
En- bu kobieta/ mężczyzna
En- bu mężczyzna/ mężczyzna
Kata drużynowe kobiet
Kata drużynowe mężczyzn
Kumite drużynowe mężczyzn

UWAGA:
1. W mistrzostwach, w konkurencjach indywidualnych startują zawodnicy zgłoszeni
z poszczególnych województw zgodnie z limitem miejsc określonym w regulaminie
kwalifikacji zawodników (w załączeniu). W sytuacji, kiedy w danym województwie w jakiejś
konkurencji jest więcej zawodników niż daje limit, należy przeprowadzić eliminacje w tej
konkurencji.
2. W konkurencjach kumite drużynowe, kata drużynowe kobiet, kata drużynowe mężczyzn,
en-bu k/m oraz en-bu m/m klub może wystawić dowolną ilość drużyn i par.
3. W konkurencjach połączonych w skład jednej drużyny/pary en-bu mogą wchodzić
zawodnicy z obu kategorii wiekowych, np. drużynę kata mogą tworzyć zawodnicy z kategorii
wiekowej junior młodszy i junior lub młodzieżowiec i senior.
4. W konkurencji kata (poza kata indywidualnym w kategorii wiekowej junior młodszy):
ELIMINACJE, PÓŁFINAŁY I FINAŁY
▪ Zawodnicy startują w systemie punktowym.
▪ Zawodnicy prezentują dowolne kata z listy ITKF

5. Uwaga dotycząca konkurencji punktowanych w systemie sportu młodzieżowego
tzn. w kategorii wiekowej junior młodszy:
Jeden zawodnik ma prawo startu maksymalnie w dwóch punktowanych
konkurencjach indywidualnych spośród kata, kumite, fuku-go + ewentualnie w en-bu.
W pozostałych konkurencjach zawodnik może startować poza limitem.

PUNKTACJA W SYSTEMIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
Konkurencje punktowane:
kata ind. dz. i chł., ko-go kumite dz. i kumite chł., fuku-go dz. i chł., en-bu k/m, en-bu m/m.
Lokata
Punktacja

1
9

2
7

3
6

4
5

5
4

6
3

7
2

8
1

37

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Posiadanie aktualnej na rok 2014 licencji członkowskiej PZKT – koszt licencji 40 zł za rok
kalendarzowy.
Przypominamy, że zawodnicy startujący w eliminacjach zobowiązani są również do
wykupienia licencji członkowskiej.
2. Odpowiedni wiek (liczy się rok urodzenia).
Seniorzy:
21 lat i starsi (ur. w roku 1993 i wcześniej)
Młodzieżowcy:
18-19-20 lat (ur. w latach 1996, 1995, 1994)
Juniorzy:
16-17 lat (ur. w latach 1998, 1997)
Juniorzy młodsi:
14-15 lat (ur. w latach 2000, 1999)
3. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT:
Seniorzy:
min. 3 kyu
Młodzieżowcy:
min. 5 kyu
Juniorzy:
min. 5 kyu
Juniorzy młodsi:
min. 6 kyu
4. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub
posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.
5. Ubezpieczenie NNW.
Uwaga!
Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
(Dz. U. Nr 127, poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi
uczestniczącemu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski
związek sportowy spoczywa na klubie sportowym.
6. W konkurencjach kumite i fuku-go obowiązują rękawiczki „ITKF KUMITE GLOVES”.
7. Ze względów bezpieczeństwa w konkurencjach kumite i fuku-go wskazane są ochraniacze
na krocze i zęby u chłopców oraz na piersi i zęby u dziewcząt - dla juniorów młodszych
i juniorów ochraniacze obowiązkowe.
8. Posiadanie licencji zawodnika uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym.
Przypominamy, że zawodnicy startujący w eliminacjach zobowiązani są również do
posiadania licencji zawodnika.

9. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach osób niepełnoletnich.
10. Dokonanie opłaty startowej.
A/ Zgodnie z uchwałą Zarządu PZKT z dnia 23.01.2009r. wysokość opłaty startowej będzie
zróżnicowana w zależności od terminu zgłoszenia i spełnienia warunków przez zawodników
i kluby.
L.p.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej
dla zawodników i klubów
spełniających wymagane
warunki

Opłata startowa

I termin

25 dni do dnia
rozpoczęcia zawodów

25 % zniżki

45,00zł ind.
60,00zł druż. i en-bu

Opłata startowa normalna

60,00zł ind.
80,00zł druż. i en-bu

II termin W wyznaczonym
terminie – 10 do dnia
rozpoczęcia zawodów
III
termin

Po terminie – okres
krótszy niż 10 dni do
dnia rozpoczęcia
zawodów

Opłata startowa normalna + 60,00zł ind.+100,00
100zł jako „dzika karta” od 80,00zł druż. i en-bu
jednej konkurencji
+100,00

Spełnienie warunków przez zawodników oznacza:
a) wykupienie licencji członkowskiej PZKT.
b) odpowiedni wiek – właściwy wiek wpisany we właściwą kategorię wiekową,
c) odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT - przesłany protokół egzaminacyjny
i dokonana opłata rejestracyjna,
d) posiadanie licencji zawodnika – przesłany wniosek o licencję (oryginał) z kserokopią
badań lekarskich i posiadanie paszportu PZKT z numerem licencji.
Spełnienie warunków przez kluby oznacza dokonanie opłaty za licencję członkowską za bieżący
rok.
B/ W przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów
terminem zgłoszenia jest termin uzupełnienia tych braków.
Przykłady:
Sytuacja 1/ zawodnik zgłoszony 4 tygodnie przed zawodami nie ma licencji zawodnika,
wniosek z kserokopią badań lekarskich zostaje dostarczony do Biura Promocji PZKT w
Warszawie tydzień później – terminem zgłoszenia w tej sytuacji jest drugi termin, wysokość
opłaty startowej dla tego zawodnika to opłata startowa normalna.
Sytuacja 2/ zawodnik zgłoszony 2 tygodnie przed zawodami nie ma zarejestrowanego
stopnia w PZKT, protokół egzaminacyjny z opłatą rejestracyjną stopnia dostarczony
jest do Biura Promocji PZKT w Warszawie na 4 dni przed zawodami - terminem zgłoszenia
w tej sytuacji jest trzeci termin, wysokość opłaty startowej dla tego zawodnika to opłata
startowa normalna + 100zł jako „dzika karta” od każdej konkurencji, w jakiej startuje.
Uwaga
Istnieje możliwość sprawdzenia w Biurze Promocji PZKT w Warszawie, przed dokonaniem
zgłoszenia, czy zawodnicy i kluby spełniają wymagania (licencje, stopnie). Zwracamy uwagę na
fakt, że w przypadku stwierdzenia (po zgłoszeniu) braków dotyczących warunków dla zawodników
lub klubów terminem zgłoszenia jest termin uzupełnienia tych braków.

WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:

Warunkiem startu w mistrzostwach Polski jest posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK
2014 LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE
SPORTOWYM.
Koszt licencji: 400zł
Konto PZKT: 37 1910 1048 2260 0155 7967 0001, Deutsche Bank PBC S.A.

WARUNKI DLA TRENERA (COACHA)

- wyłącznie licencjonowany instruktor PZKT;
w czasie zawodów musi być ubrany w karate-gi lub dres klubowy (tylko osoby tak ubrane będą
mogły wejść w strefę rozgrywania zawodów).

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawodników (wyłącznie na karcie zgłoszeń) należy przesyłać do
Biura Promocji PZKT do Warszawy, wyłączenie e-mailem na adres
promocja.karate@wp.pl
Wszystkie formalności związane z zawodami należy również załatwiać w Biurze Promocji
w Warszawie (dane kontaktowe oraz godziny pracy na stronie www.karate.pl w zakładce Kontakt)

1. KONKURENCJE INDYWIDUALNE
Zgłoszenia zawodników do konkurencji indywidualnych klub przesyła do osób wyznaczonych
w poszczególnych województwach (lista w załączeniu) w terminie ustalonym przez te osoby.
Osoba wyznaczona przesyła zgłoszenie do konkurencji indywidualnych z danego województwa
do Biura Promocji PZKT w Warszawie (wyłącznie na karcie zgłoszeń drogą mailową na adres:
promocja.karate@wp.pl):

a) do dnia 20 kwietnia 2014 r. (niedziela)
w tym terminie przysługuje 25% zniżki w opłacie startowej (jeśli zawodnicy i kluby spełniają
warunki, patrz pkt 10A)

b) do dnia 5 maja 2014 r. (poniedziałek)

opłata startowa normalna (jeśli zawodnicy i kluby spełniają warunki, patrz pkt 10A)

2. KONKURENCJE DRUŻYNOWE
Zgłoszenia zawodników do konkurencji drużynowych (kata drużynowe,
en-bu, kumite drużynowe) klub przesyła bezpośrednio do Biura Promocji PZKT w Warszawie
(wyłącznie na karcie zgłoszeń drogą mailową na adres: promocja.karate@wp.pl): w terminie
jak wyżej.
3. Na karcie zgłoszenia do konkurencji indywidualnych w kategorii wiekowej junior młodszy
należy wpisać numer licencji zawodnika (numer paszportu PZKT).

4. Wraz ze zgłoszeniem zawodników do konkurencji indywidualnych oraz drużynowych
należy uiścić opłatę startową na poniższy rachunek bankowy Okręgowego Związku
Karate Tradycyjnego w Gdyni zgodnie ze stawką odpowiadającą terminowi zgłoszenia.
Nr konta: 47 2030 0045 1110 0000 0238 7690
A. W przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów – za
termin zgłoszenia przyjmuje się termin uzupełnienia braków. Wówczas opłata startowa będzie
dostosowana do terminu, w którym braki zostaną uzupełnione.
B. Brak dokonania opłaty startowej będzie również traktowany jako brak formalny.
C. Potwierdzenie dokonania wpłaty za opłatę startową należy przesłać do Biura Promocji
e-mailem wraz z kartą zgłoszenia.
5. W dniu rozpoczęcia zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia i nie będzie możliwości
uzupełniania braków.
6. Nie przewiduje się zwrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.
7. Rejestracji na zawody dokonują kierownicy ekip w biurze zawodów w Gdańsku. Należy mieć
również ze sobą kartę zgłoszenia zawodników.

KLUB KARATE VITAY:
Przypominamy, że wszyscy zawodnicy startujący w mistrzostwach Polski powinni
należeć do Klubu Karate Vitay – akcji promocyjnej realizowanej z firmą PKN Orlen S.A.
Uczestnicy programu gromadzą punkty na karcie Orlen VITAY, które można później
wymieniać na ciekawe nagrody. Oferta skierowana do posiadaczy kart w ramach programu Klub
Karate VITAY obejmuje bardzo korzystne warunki przyznawania punktów, m.in. zdobycie medalu
na mistrzostwach Polski jest premiowane następującą liczbą punktów:

I m-ce
II m-ce
III m-ce

– 100.000 punktów
– 50.000 punktów
– 30.000 punktów

W celu naliczenia punktów za zdobyty medal należy podać numer karty Orlen na
karcie zgłoszenia do mistrzostw Polski. W przypadku osób niepełnoletnich lub nie posiadających
karty Orlen Vitay może to być karta Rodzica lub wybranej osoby należącej do programu. Numery
kart Orlen przekazane do Biura Promocji w inny sposób niż na zgłoszeniu do MP nie będą
premiowane punktami nawet w przypadku zdobycia medalu.

ZAKWATEROWANIE / WYŻYWIENIE:
W załączeniu oferta.

Włodzimierz Kwieciński
Prezes

