
 

PZKT Polski Związek Karate Tradycyjnego  

Dane do kontaktu i korespondencji: 

04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82  

tel.: 22 404 44 38, 574 120 024 

e-mail: biuro.pzkt@wp.pl www.karate.pl 

__________________________________________________________________________                    

                                                                                                           Warszawa, 02.01.2019 r.  

 

 EGZAMINY   

NA STOPNIE MISTRZOWSKIE 1-3 DAN 

 

DATA:                   12 stycznia 2019 r. (sobota), godz. 15.00- rozpoczęcie 

MIEJSCE:             Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki “Dojo-Stara Wieś 

                                 Stara Wieś 1, 97-570 Przedbórz 

 

 

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW  

NA STOPNIE MISTRZOWSKIE 1- 3 DAN: 

  

I. Zgłoszenia: 

Kandydat do egzaminu zobowiązany jest przesłać zgłoszenie do egzaminu (wypełniony 

właściwy formularz). Dotyczy to również osób, które po raz kolejny przystępują do egzaminu 

(tzn. mają poprawkę lub zdają egzamin ponownie).  

Zgłoszenia do egzaminu należy przesyłać e-mailem na adres: biuro.pzkt@wp.pl najpóźniej  

do dnia 9 stycznia 2019 r. (środa)- temat wiadomości Egzamin Dan.  

Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty do PZKT za egzamin. 

 

II. Praca pisemna: 

Kandydaci na stopnie 1-3 Dan zobowiązani są napisać pracę pisemną pt. "Moje Karate"  

(4-6 stron). Pracę należy przesyłać e-mailem na adres: biuro.pzkt@karate.pl do dnia  

9 stycznia 2019 r. (środa).  

 

III. Punkty związane z udziałem  w aktywnościach PZKT: 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopień mistrzowski jest zdobycie przez kandydata 

następującej liczby punktów poprzez udział w aktywnościach PZKT:  

- na 1 Dan – 400 pkt. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających egzamin, 

- na 2 Dan – 800 pkt. w ciągu 24 miesięcy poprzedzających egzamin, 

- na 3 Dan – 1200 pkt. w ciągu 36 miesięcy poprzedzających egzamin.  

  

 



Punkty można uzyskać biorąc udział w niżej wymienionych imprezach:  

1. Międzynarodowe Seminarium Gasshuku (zima) - 200 pkt., 

2. Międzynarodowe Seminarium (maj) - 150 pkt., 

3. Międzynarodowe Seminarium Gasshuku (lato) - 200 pkt., 

4. Kurs Mistrzowski (grudzień) - 50 pkt., 

5. Konsultacje dla kandydatów do egzaminu na stopnie mistrzowskie Dan – 50 pkt 

6. Regionalny Kurs Mistrzowski – 50 pkt.  

 

IV. Wymagania egzaminacyjne: 

Wymagania egzaminacyjne na poszczególne stopnie są dostępne na stronie internetowej  

PZKT http://karate.pl/wymagania_egzaminacyjne.php.  

 

V. Opłata egzaminacyjna: 

egzamin na stopnie: 1-2-3 Dan- 200 USD: wpłat należy dokonywać przelewem na n/w konto 

bankowe PZKT w przeliczeniu na złotówki wg kursu NBP aktualnego na dzień wpłaty; 

 

UWAGA!  Osoby, które przystępują do egzaminu poprawkowego, dokonują jedynie opłaty  

w wysokości 100,00 zł.    

 

Konto do wpłat: 

Polski Związek Karate Tradycyjnego, 90- 057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 

Bank Millennium- nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940,  

treść przelewu: Opłata egzaminacyjna, imię i nazwisko uczestnika. 

 

 

VI. Dodatkowe informacje:  

    Zgodnie z decyzją Zarządu PZKT zawodnicy z kadry narodowej juniorów w przypadku 

braku wymaganego okresu od uzyskania przez zawodnika poprzedniego stopnia oraz / lub 

minimalnych braków punktów związanych z udziałem w szkoleniach PZKT mają możliwość 

przystąpienia do egzaminu na 1 Dan, przy zobowiązaniu zawodnika do odrobienia punktów 

przy kolejnych aktywnościach oraz rekomendacji trenera kadry juniorów (zobowiązanie  

i rekomendację należy dołączyć do zgłoszenia). 

W celu uzyskania rekomendacji, należy skontaktować się z trenerem kadry narodowej 

kadetów i juniorów p. Januszem Sową (e-mail: sowaj@interia.pl).    

  

 

  

                                                                                   Andrzej Maciejewski 

                                 

                                                    Wiceprezes  

                                                             Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 

 


