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Do: Kluby członkowskie PZKT

Dotyczy: Regulamin VII Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Karate Tradycyjnym 
          10.11.2012r. Pruszków

VII  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  
w  Karate  Tradycyjnym

10 listopada 2012, Pruszków

DATA: 10 listopada (sobota) 2012r. 

MIEJSCE: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Pruszków ul. Gomulińskiego 4

ORGANIZATOR:     Polski Związek Karate Tradycyjnego
Karate Klub Pruszków
Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego 
 

PRZEPISY: ITKF

KONKURENCJE:

MŁODZIEŻOWCY  19-20-21 lat
(ur. w latach: 1993, 1992, 1991), 

min. 5 kyu

1. Kata ind. kobiet
2. Kata ind. mężczyzn
3. Kumite ind. mężczyzn
4. Ko-go kumite mężczyzn
5. Kumite ind. kobiet
6. Ko-go kumite kobiet 
7. Fuku-go kobiet
8. Fuku-go mężczyzn

UWAGA:
W mistrzostwach startuje w jednej konkurencji dowolna ilość zawodników z klubu 
(bez ograniczeń).



OPŁATA  STARTOWA i ZGŁOSZENIA:

1/ 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.

Uwaga!
W  związku  z  tym,  że  regulamin  Młodzieżowych  Mistrzostw  Polski  2012  zostaje  przesłany 
z opóźnieniem spowodowanym organizacją XVI Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym, I termin  
zgłoszeń zostaje przesunięty o 5 dni (tzn. upływa 20 dni przed imprezą zamiast 25 dni). To umożliwi  
Klubom dokonanie zgłoszeń ze zniżką w opłacie startowej. 
    

L.p. Termin zgłoszenia Wysokość opłaty startowej 
dla zawodników i klubów 
spełniających wymagane warunki

I termin –    do 
21 października

20 dni do dnia 
rozpoczęcia zawodów

25 % zniżki       45,00 zł

II termin –  do 
31 października 

W wyznaczonym 
terminie –  10 dni do 
dnia rozpoczęcia 
zawodów

Opłata startowa 
normalna

      60,00 zł

III termin –   po 
31 października

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

Opłata startowa 
normalna + 100zł 
jako „dzika karta” 
od jednej 
konkurencji

60,00 zł + 100zł

2/ W dniu rozpoczęcia zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia i nie będzie możliwości 
    uzupełniania braków.

3/ Nie przewiduje się zwrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu 
   w zawodach.

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. 

4/  Opłatę startową dokonują kierownicy ekip w biurze zawodów w Pruszkowie w dniu rejestracji.     
     Należy mieć  również ze sobą kartę zgłoszenia zawodników.

5/   Zgłoszenia zawodników (wyłącznie na karcie zgłoszeń) należy przesyłać do Biura   
Promocji  PZKT  do  Warszawy,  wyłączenie  e-mailem  na  adres 
promocja.karate@wp.pl 



WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Wymagane stopnie zarejestrowane w PZKT i wpisane do paszportu  PZKT – min. 5 kyu 
      Zawodnicy, którzy nie będą mieli zarejestrowanego stopnia nie zostaną dopuszczeni do    
      startu w mistrzostwach!!! Nie będzie przyjmowana rejestracja stopni w dniu zawodów.
2. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników (decyduje rok urodzenia).
3. Opłacenie indywidualnej licencji członkowskiej PZKT za rok 2012 (40 zł za rok kalendarzowy).
4. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadającego 
certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.
5. Ubezpieczenie NNW.
6. W konkurencji kumite i fuku-go obowiązkowo rękawiczki „ITKF KUMITE GLOVES”. Koszt 30zł. 
7. Posiadanie licencji zawodnika uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym. Licencja 
zawodnika w roku 2012  jest bezpłatna. 
8. Dokonanie opłaty startowej.

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

WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Warunkiem startu w zawodach jest posiadanie przez kluby WAŻNEJ LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO 
UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM NA ROK 2012. 

ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, PROGRAM
Karate Klub Pruszków prześle informacje na temat zakwaterowania, wyżywienia oraz program imprezy 
w terminie późniejszym.

Włodzimierz Kwieciński                      
Prezes PZKT
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