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Uchwała 

Zarządu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego  

z dnia 07.02.2021 

 

w sprawie wprowadzenia klasy sędziowskiej „D” oraz zasad uzyskania uprawnień i utrzymania 
licencji sędziego 

 

§ 1 

Wprowadza się klasę sędziowską „D” uprawniającą do sędziowania zawodów rangi klubowej i 

okręgowej, a wydawaną przez wojewódzkie związki karate tradycyjnego. 

§ 2 

1. Uprawnienia Sędziego  klasy „D” uzyskuje się po zdaniu egzaminu. 

2. Wymagania: 

- stopień min. 3 kyu 

- ukończone 18 lat 

- ważna indywidualna licencja PZKT 

- udział w min. dwóch kursach okręgowych 

3. Kandydat na sędziego składa w wojewódzkim związku pisemną aplikację przystąpienia do szkolenia 

poświadczoną przez jego klub macierzysty (załącznik nr 1). 

4. Kandydaci na sędziego klasy „D” powinni wykazać się wszechstronną znajomością przepisów i 

gestów sędziowskich oraz umiejętnością sędziowania FUKUSHIN. 

§ 3 

Szkolenie sędziów  prowadzone jest przez wojewódzkie związki karate tradycyjnego, będące 

członkami Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, posiadające aktualną licencję oraz mające 

podpisane porozumienie o realizacji niektórych, przekazanych zadań statutowych PZKT. 

§ 4 

1. Komisja egzaminacyjna w składzie: przewodniczący - sędzia z klasą międzynarodową i dwóch 

członków - sędziów z min. klasą krajową „A”. 

2. Na egzamin składa się zaliczenie zagadnień egzaminacyjnych i pozytywna ocena z testu (protokół 

egzaminacyjny – załącznik nr 2). Właściwy test komisja egzaminacyjna otrzymuje przed każdym 

egzaminem od przewodniczącego komisji sędziowskiej PZKT. 
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3. Po przeprowadzeniu egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej sporządza sprawozdanie i 

wraz z protokołami egzaminacyjnymi przesyła do biura PZKT i przewodniczącego komisji sędziowskiej 

PZKT.  

§ 5 

W celu utrzymania ciągłości licencji, sędziowie zobowiązani są do posiadania ważnej indywidualnej 

licencji PZKT i udziału w corocznym wojewódzkim kursie sędziowskim. 

§ 6 

Klasa sędziowska „D” upoważnia do ubiegania się o uprawnienia sędziego krajowego PZKT. Warunki 

nadawania wyższych kategorii sędziowskich określone zostały w odrębnych uchwałach. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 

Wzór 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA KANDYDATÓW  na sędziów klasy D 

DANE KANDYDATA 

1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….……………… 

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………….……………………… 

3. Klub ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Stopień …………………………………………..  

4.  Instruktor prowadzący ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Data ………………………………………….. Podpis kandydata ………………………………………………………………………… 

 

 

Data ………………………………………….  Podpis i pieczęć klubu …………………………………………………………………… 
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      Załącznik nr 2 

Wzór 

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW                                                                                              
na sędziów klasy D organizowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

w dniu ……………………………………………………………………. 

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY 

CZĘŚĆ A / wypełnia kandydat / 

I. DANE KANDYDATA 

1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….……………… 

2. Klub ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Stopień ………………………………………….. Wiek …………………………………………… 

CZĘŚĆ B / wypełnia egzaminator/ 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 

1. Znajomość podstawowych kryteriów oceny KATA, Kata Drużynowego z Bun-kai,                              

En-bu, Kitei oraz punktów karnych w tych konkurencjach                     ……………..……… 

2. Znajomość gestów sędziowskich ko-go kumite, kumite jako Shu-shin i Fuku-shin        …………………….. 

3. Znajomość kryteriów przyznania Wazari, Ippon oraz kar Kei-koku, Chui,                                             

Han-soku, Shi-kaku         ……………………. 

4. Wykazanie się znajomością poprawnego i szybkiego wypełniania dokumentacji       

sędziowskiej w konkurencji wskazanej przez Komisję Egzaminacyjną   ……………………. 

5. Test sprawności fizycznej        ……………………. 

6. Predyspozycje kandydata / wyczucie, prezencja / do przyznania klasy sędziowskiej             

o którą się ubiega /         …………............ 

7. Ocena testu          ……………………. 

WYNIK: 

ZALICZONE NA KLASĘ SĘDZIOWSKĄ  D 

NIE ZALICZONE uzasadnienie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Komisja egzaminacyjna:      Podpis 

1. ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………. 


