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

Łódź, 25.04.2012 r. 

Do: Kluby PZKT

Dotyczy:                    Regulamin II Pucharu Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym                    
                                   5-7 października 2012 r., Łódź 

II Puchar Europy   Dzieci w Karate Tradycyjnym   
5–7   października 2012 r., Łódź  

DATA: 5-6-7 października 2012 r. (piątek – sobota – niedziela)

MIEJSCE: Atlas Arena Łódź
                                                Łódź, Al. Bandurskiego 7
                                               

ORGANIZATOR:     Polski Związek Karate Tradycyjnego
Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego

PROGRAM:

5 października (piątek)
godz. 10.00-17.00 - Rejestracja zawodników

 (biuro zawodów, hotel andel's, Łódź, ul Ogrodowa 17)
- Losowanie

godz. 19.00                - Kurs Sędziowski (hotel andel's)

6 października (sobota)
- II Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym
- XVI Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym ITKF

7 października (niedziela)
- II Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym
- XVI Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym ITKF
- Wyjazd



KONKURENCJE:

Grupa A (7 lat i młodsi)
ur. 2005 i później

Grupa B (8, 9 lat)
ur. 2004, 2003

Grupa C (10, 11 lat)
ur. 2002, 2001

Grupa D (12, 13 lat)
ur. 2000, 1999

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

w 3 grupach: 9-7 kyu
                     6-4 kyu
                     3-1 kyu

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

w 3 grupach: 9-7 kyu
                     6-4 kyu
                     3-1 kyu

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

w 3 grupach: 9-7 kyu
                      6-4 kyu
                      min. 3 kyu

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt

w 3 grupach: 9-7 kyu
                      6-4 kyu
                      min. 3 kyu

Grupa A i Grupa B
(9 lat i młodsi)

Grupa C i Grupa D
(10-11-12-13 lat)

Kata drużynowe dzieci
(zespół może być jednorodny - dziewczęta, chłopcy 

lub mieszany)

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

Kata drużynowe dziewcząt
Kata drużynowe chłopców

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

PRZEPISY:

Grupa A (7 lat i młodsi)
ur. 2005 i później

Grupa B (8, 9 lat)
ur. 2004, 2003

Grupa C (10, 11 lat)
ur. 2002, 2001

Grupa D (12, 13 lat)
ur. 2000, 1999

Kata:                      Wykonywane parami, Aka losuje – ocena systemem chorągiewkowym

Grupa 9-7 kyu:         Eliminacje, półfinał i finał: HEIAN 1-2
Grupa 6-4 kyu:         Eliminacje, półfinał: HEIAN 1-5   finał: HEIAN 4-5
Grupa 3-1 kyu (A, B), min. 3 kyu (C, D):
                                  Eliminacje, półfinał: HEIAN 1-5 + BASSAI DAI
                                  finał: BASSAI DAI, JION, KANKU DAI, 
                                  w finale sędzia wybiera kata, dostosowując do niższego stopnia
 

Grupa A + B
ur. 2003 i później

 

 Grupa C + D
ur. 2002, 2001, 2000, 1999

Kata drużynowe dzieci:
HEIAN 1-3 

wystarczy jedno kata, 
w finale z bunkai

eliminacje – ocena systemem chorągiewkowym    
finały i półfinały (m-ca I-VIII) – ocena systemem 

punktowym

En-bu dziewczyna/chłopiec
i chłopiec/chłopiec: 

(gong w 55sek.i w 65sek.; poza czasem kara)

Kata drużynowe dziewcząt,
Kata drużynowe chłopców: 

HEIAN 1-5 
wystarczy jedno kata,

 w finale z bunkai
eliminacje – ocena systemem chorągiewkowym 

finały i półfinały (m-ca I–VIII)
 – ocena systemem punktowym

En-bu dziewczyna/chłopiec
 i chłopiec/chłopiec: 

(gong w 55sek.i w 65sek.; poza czasem kara)



1. W Pucharze Europy Dzieci startują zawodnicy zrzeszeni w narodowych federacjach ITKF 
oraz z klubów partnerskich z zagranicy (po akceptacji organizatora). 

2. Ilość zawodników z jednego klubu w danej konkurencji indywidualnej i ilość drużyn:  bez 
ograniczeń.

3. Konkurencja  zostanie  rozegrana  przy  udziale  minimum  4  zawodników  lub  4  drużyn. 
Konkurencja  zostanie  odwołana,  kiedy  po  upłynięciu  terminu  zgłoszeń  na  zawody  nie 
będzie wymaganej liczby zawodników lub drużyn, o czym zainteresowane kluby zostaną 
powiadomione.  

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:

1. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników.

2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT.

3. Zawodnicy z grupy C (10-11 lat) i grupy D (12-13 lat) zobowiązani są posiadać opłaconą 
licencję PZKT na rok 2012.

− Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia delegatów PZKT z dnia 11.02.2012 r. 
została  wprowadzona  płatna  licencja  PZKT (40  zł  na  rok  kalendarzowy)  dla  członków 
PZKT od kategorii wiekowej młodzik, tj. od 10 roku życia.

− Wykupienie  licencji  jest  warunkiem  udziału  we  wszelkich  aktywnościach  związanych 
z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT.

− Wpłat za licencję należy dokonywać na poniższe konot PZKT:
85 1910 1048 2260 0155 7967 0010, Deutsche Bank PBC SA

Ważne:
W  celu  zidentyfikowania  wpłaty  z  osobą,  za  którą  pieniądze  zostaną  przelane  prosimy  
w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane: “Licencja PZKT: imię i nazwisko,  
data urodzenia, klub macierzysty”

np. “Licencja PZKT: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Lubelski KKT” 

4. Zawodnicy z grupy C (10-11 lat) i grupy D (12-13 lat) zobowiązani są posiadać  licencję 
zawodnika uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym.

W  celu  przyznania  licencji  zawodniczej  należy  przesłać  do  Biura  Promocji  PZKT 
w Warszawie (ul. Osowska 82) następujące dokumenty:

A/ Wniosek o nadanie licencji zawodnika PZKT (W ORYGINALE); formularz wniosku 
dostępny jest na stronie internetowej www.karate.pl w zakładce Związek – Druki.

UWAGA! 
Prosimy zwrócić uwagę,  aby wniosek został  podpisany zarówno przez zawodnika,  jaki  
rodzica/ustawowego przedstawiciela w przeznaczonych do tego miejscach. 

B/ Kserokopię badań od lekarza ze specjalizacją medycyna sportowa lub z certyfikatem 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej  

Licencja zawodnika w roku 2011 (ważna 1 stycznia – 31 grudnia 2012 r.) jest bezpłatna.

http://www.karate.pl/


5. Aktualne badania lekarskie. 

Zgodnie z informacją  Komisji Medycznej PZKT dzieci startujące w Pucharze Polski Dzieci 
zobowiązane są posiadać następujące badania lekarskie:

I. Z klubów, które mają w swoją działalność wpisaną rekreację jako formę ćwiczenia 
karate:

a)  dzieci  do  9  roku  życia  włącznie,  bez  względu  na  stopień –  zaświadczenie  
dopuszczające  do  rekreacyjnego  uprawiania  karate wydane  przez  dowolnego  lekarza  
(ważne 1 rok),

b)  dzieci  w  wieku  10-11-12 –  zaświadczenie  od  lekarza  ze  specjalizacją  medycyny  
sportowej lub z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (badania ważne 
6 miesięcy); badania do licencji zawodniczej.

II.  Z klubów, które  nie  mają w statucie  wpisanej  rekreacji  jako formy ćwiczenia  
karate: wszystkie dzieci, bez względu na wiek - zaświadczenie od lekarza ze specjalizacją 
medycyny  sportowej  lub  z  certyfikatem  Polskiego  Towarzystwa  Medycyny  Sportowej 
(badania ważne 6 miesięcy).    

6. W konkurencji  kumite, fuku-go i ko-go kumite obowiązkowo rękawiczki „ITKF KUMITE 
GLOVES”. Koszt 30zł. 

Ze względów bezpieczeństwa w konkurencjach kumite i fuku-go obowiązkowe są ochraniacze 
na krocze i zęby u chłopców oraz na piersi i zęby u dziewcząt.

7. 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.   

8. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach. 

9. Dokonanie opłaty startowej: 100,00 zł od zawodnika.

WARUNKI  DLA TRENERA (COACH'A):
- wyłącznie licencjonowany instruktor PZKT; 
w czasie zawodów musi być ubrany w karategę lub dres klubowy (tylko osoby tak ubrane będą 
mogły wejść w strefę rozgrywania zawodów).

WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Warunkiem startu w Pucharze Europy Dzieci jest posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK 2012 
LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.
Koszt licencji: 400zł
Konto PZKT: 37 1910 1048 2260 0155 7967 0001 

Deutsche Bank PBC S.A.



ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszeń do zawodów dokonują kluby.

2. Zgłoszenia  zawodników  (wyłącznie  na  załączonej  karcie  zgłoszeń)  należy 
przesyłać  do  Biura  Promocji  PZKT  (wyłącznie  e-mail: 
promocja.karate@wp.pl  ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2012 r.  

ZAKWATEROWANIE/ WYŻYWIENIE: w załączeniu oferta.

Włodzimierz Kwieciński
Prezes

mailto:promocja.karate@wp.pl
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