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ZINTEGROWANE MISTRZOSTWA POLSKI  

w KARATE- Warszawa’ 2021 

Kyokushin - Olimpijskie - Shotokan – Tradycyjne 

____________________________________________________________________ 
PZKT  
Polski Związek Karate Tradycyjnego  
04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82  
tel.: 537 110 104, 507 197 540 
e-mail: biuro.pzkt@wp.pl 
www.karate.pl 

    Warszawa, 06.04.2021 r. 

 

      XXXII Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym 

 

R E G U L A M I N 
 

DATA:            11 – 13 czerwca 2021 r. (piątek- niedziela) 

 
 

MIEJSCE:           Hala widowiskowo- sportowa TORWAR 

              Warszawa, ul. Łazienkowska 6a 

 
ORGANIZATORZY:  Polski Związek Karate 

                                              Polski Związek Karate Tradycyjnego  

 
PROGRAM:                11 czerwca 2021 r. (piątek)   

                                             Akademia Karate Tradycyjnego w Warszawie (ul. Osowska 82) 
                       godz. 15:00-19:00 – szkolenie dla sędziów, 
                                                                           – biuro zawodów;  
  
                                             12 czerwca 2021 r. (sobota)   
                                             Hala widowiskowo–sportowa TORWAR w Warszawie (ul.Łazienkowska 6a) 
                       godz. 09:00– eliminacje w kategoriach wiekowych młodzieżowiec i senior,  
                                             godz. 12.00– eliminacje w kategoriach wiekowych junior młodszy i junior, 
                                             godz. 18.00– finały w kategoriach wiekowych junior młodszy i junior; 
                                              
                                             13 czerwca 2021 r. (niedziela) 
                                   Hala widowiskowo–sportowa TORWAR w Warszawie (ul.Łazienkowska 6a) 
                       godz. 09:00– półfinały i finały w kategoriach wiekowych młodzieżowiec  
                                                                 i senior,                                            
                                             godz. 16:00– uroczysta gala Zintegrowanych Mistrzostw Polski w Karate,  
                                                                – podsumowanie 40- lecia PZKT, 
                                                                – pokazy mistrzowskie i dzieci poszczególnych grup karate, 
                                                                – wybrane finały. 
                                             Program może ulec korekcie po zakończeniu terminu zgłoszeń. 

mailto:biuro.pzkt@wp.pl
http://www.karate.pl/


 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

KONKURENCJE: 
JUNIOR MŁODSZY: 14-15 lat 

(ur. 2007, 2006) 
min.: 3 kyu 

 

Kata indywidualne dziewcząt eliminacje kata do wyboru: Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi, 
 w finale dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT,  

inne niż w eliminacjach 
Kata indywidualne chłopców 

Fuku-go dziewcząt Kitei, 
ko-go kumite, od ćwierćfinału: jiyu kumite  

 
Fuku- go chłopców 

Kumite indywidualne dziewcząt eliminacje: ko- go kumite 
od ćwierćfinału: jiyu kumite  

Kumite indywidualne chłopców 

En- bu dziewczyna/ chłopiec  
przepisy PZKT en- bu 

En- bu chłopiec/ chłopiec 

Kata drużynowe dziewcząt dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT, 
 w finale inne niż w eliminacjach z bunkai 

Kata drużynowe chłopców 

Kumite drużynowe dziewcząt  
jiyu kumite 

Kumite drużynowe chłopców 

JUNIOR: 16-17 lat 
(ur. 2005, 2004) 

min.: 3 kyu 

Kata indywidualne dziewcząt eliminacje kata do wyboru: Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi, 
 w finale dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT,  

inne niż w eliminacjach 
Kata indywidualne chłopców 

Fuku-go dziewcząt  
Kitei,  eliminacje ko-go kumite, od ćwierćfinału  jiyu kumite Fuku- go chłopców 

Kumite indywidualne dziewcząt eliminacje: ko- go kumite, 
od ćwierćfinału: jiyu kumite  

Kumite indywidualne chłopców 

En- bu dziewczyna/ chłopiec  
przepisy PZKT en- bu 

En- bu chłopiec/ chłopiec 

Kata drużynowe dziewcząt dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT, 
 w finale inne niż w eliminacjach z bunkai 

Kata drużynowe chłopców 

Kumite drużynowe dziewcząt  
jiyu kumite 

Kumite drużynowe chłopców 



MŁODZIEŻOWIEC: 18-19-20 lat 
(ur. 2003, 2002, 2001) 

min.: 3 kyu 

Kata indywidualne kobiet dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT,  
w finale inne niż w eliminacjach. 

Kata indywidualne mężczyzn dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT,  
w finale inne niż w eliminacjach. 

Fuku- go kobiet Kitei, jiyu kumite 

Fuku- go mężczyzn Kitei, jiyu kumite 

Kumite indywidualne kobiet jiyu kumite, finał sanbon shobu (3 mecze) 

Kumite indywidualne mężczyzn jiyu kumite, finał sanbon shobu (3 mecze) 

SENIOR: 21 lat i starsi 
(ur. 2000 i wcześniej) 

min.: 3 kyu 

Kata indywidualne kobiet dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT,  
w finale inne niż w eliminacjach. 

Kata indywidualne mężczyzn dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT,  
w finale inne niż w eliminacjach. 

Fuku- go kobiet Kitei, jiyu kumite 

Fuku- go mężczyzn Kitei, jiyu kumite 

Kumite indywidualne kobiet jiyu kumite, finał sanbon shobu (3 mecze) 

Kumite indywidualne mężczyzn jiyu kumite, finał sanbon shobu (3 mecze) 

MŁODZIEŻOWIEC + SENIOR 
konkurencje połączone 

1/ en- bu kobieta/ mężczyzna- przepisy PZKT en-bu, 
2/ en- bu mężczyzna/ mężczyzna- przepisy PZKT en-bu, 

3/kata drużynowe kobiet: 
(dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT, w finale inne niż w eliminacjach z bunkai), 

4/kata drużynowe mężczyzn 
(dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PZKT, w finale inne niż w eliminacjach z bunkai), 

5/ kumite drużynowe mężczyzn- jiyu kumite, 
6/ kumite drużynowe kobiet- jiyu kumite. 

UWAGA: 
1. W Mistrzostwach Polski startuje 4 najlepszych zawodników i 4 najlepsze drużyny  

w każdej konkurencji i kategorii wiekowej z danego województwa, wyłonione  
przez wojewódzkie związki karate tradycyjnego z aktualną licencją PZKT; 
  

2. Zgłoszeń do Mistrzostw Polski dokonują wojewódzkie związki karate tradycyjnego z aktualną 
licencją PZKT; 

 
3. Opłat startowych dokonują wojewódzkie związki karate tradycyjnego lub kluby macierzyste 

zawodników. 
 

4. W przypadku mniejszej ilości niż 4 zespoły w konkurencjach drużynowych juniorów młodszych  
i juniorów- w/w grupy wiekowe zostaną połączone; 

 



5. W konkurencjach drużynowych kata i kumite dopuszcza się możliwość drużyny mieszanej wiekowo: 
junior młodszy + junior, w/w drużyna startuje w kategorii junior. 

 
6. W konkurencji drużynowej kata w kategorii wiekowej senior + młodzieżowiec dopuszcza się 

możliwość dołączenia do drużyny jednej zawodniczki lub zawodnika z kategorii junior. 
 

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW: 
 
1. Odpowiedni wiek (liczy się rok urodzenia): 

Seniorzy:   21 lat i starsi (ur. w roku 2000 i wcześniej) 
Młodzieżowcy:  18-19-20 lat (ur. w latach 2003, 2002, 2001) 
Juniorzy:   16-17 lat (ur. w latach 2005, 2004)  
Juniorzy młodsi:  14-15 lat (ur. w latach 2007, 2006); 

 
2. Stopień zarejestrowany w PZKT: min. 3 kyu (wszystkie kategorie wiekowe); 

 
3. Aktualne badania lekarskie wg obowiązujących przepisów; 

 
4. Ubezpieczenie NNW; 

 
5. Posiadanie ważnej na dzień zawodów indywidualnej licencji członkowskiej PZKT; 

 
6. Posiadanie licencji zawodniczej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (bezpłatna); 

 
7. Posiadanie licencji zawodniczej Polskiego Związku Karate uprawniającej do udziału  

w Mistrzostwach Polski: 
- seniorzy i młodzieżowcy- koszt licencji:  
  60,00 zł (ważna 1 rok, aktualizacja na następny rok- koszt: 10,00 zł), 
- juniorzy i kadeci: 
  60,00 zł (ważna przez cały okres startów w tych kategoriach wiekowych); 
Szczegóły dotyczące regulowania opłat licencyjnych zostaną przekazane odrębną informacją; 
 

8. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach osób niepełnoletnich; 
 

9. Zawodników startujących w konkurencjach kumite i fuku-go obowiązuje posiadanie  
ochraniaczy na zęby, na krocze (u mężczyzn) oraz na piersi (u kobiet)- wszystkie kategorie 
wiekowe. 

  
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne udostępnienie wizerunku 

na potrzeby realizacji zawodów oraz sprawozdawczości z w/w. 
 

11. Dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia 31.05.2021 r.  
 

12. Dokonanie opłaty startowej:  
- 60,00 zł/ 1 konkurencja indywidualna,  
- 80,00 zł/1 konkurencja drużynowa,  
 

            Opłaty startowe należy uregulować przelewem na n/w konto w terminie do dnia  
            31.05.2021 r.: Polski Związek Karate Tradycyjnego, 04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82,  
            nr konta bankowego: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940, treść przelewu: opłaty startowe, 
            Mistrzostwa Polski 2021, nazwa wojewódzkiego związku/ klubu. 
 
           Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wraz ze zgłoszeniem na adres  
           e-mail: karatetradycyjne.pzkt@gmail.com do dnia 31.05.2021 r. 



           Aby otrzymać fakturę- prosimy o przesłanie danych nabywcy e-mail na w/w adres.  
 
      13. Oświadczenie/ zgoda na udział w zawodach w warunkach obowiązującego stanu epidemii 
            wirusa Covid-19. 
 
WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW: 
- posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT i PZK, 
- złożenie oświadczenia o spełnieniu przez klub i zawodników warunków regulaminowych. 
 
WARUNKI  DLA TRENERA (COACHA): 
      - wyłącznie licencjonowany instruktor/trener PZKT, 
      - posiadanie ważnej indywidualnej licencji członkowskiej PZKT, 
      - zgłoszenie coacha przez wojewódzki związek karate tradycyjnego, 
      - w czasie zawodów coach musi być ubrany w karate-gę. 

ZGŁOSZENIA: przez bazę PZKT www.bazakarate.pl. 

 
UWAGA:  
- ostateczny termin zgłoszeń do Mistrzostw Polski’ 2021 upływa w dniu 31.05.2021 r.  

(po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane),  
- ostateczny termin spełnienia warunków regulaminowych upływa w dniu 31.05.2021 r. (niedopełnienie 

w/w warunków spowoduje skreślenie z listy startowej),  
- nie przewiduje się zwrotów opłat startowych. 
 
 
                                                                                               Andrzej Maciejewski 
 

                                                                                                     Prezes 
                                                                             Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 


