
 

 

 

KARATE WKF - Regulamin techniczny 

I. PROGRAM ZAWODÓW 
1. Mistrzostwa prowadzone są oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn w ramach jednych zawodów. 

2. Mistrzostwa rozgrywane są w następujących konkurencjach i kategoriach wagowych: 

• kumite indywidualne mężczyzn : -60, -67, -75, -84, +84 kg 

• kumite indywidualne kobiet: -50, -55, -61,-68, +68 kg 

• kumite drużynowe mężczyzn (3 zawodników + 1 rezerwowy) 

• kumite drużynowe kobiet (3 zawodniczki + 1 rezerwowa) 

• kata indywidualne mężczyzn  

• kata indywidualne kobiet  

• kata drużynowe mężczyzn  

• kata drużynowe kobiet  

3. System przeprowadzania zawodów według regulaminu WKF. 

• dwa trzecie miejsca 

• kata – system punktowy 

• kumite – czas walki 3 minuty dla mężczyzn i dla kobiet w konkurencjach indywidualnych i drużynowych  

 

II. UCZESTNICTWO 
1. Każda uczelnia może zgłosić dowolną liczbę uczestników. 

2. Zawodniczka / zawodnik może wystąpić we wszystkich konkurencjach objętych programem zawodów (2 indywidualnych i 2 

drużynowych). 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w zawodach jest przedstawienie Komisji Weryfikacyjnej kompletu  

dokumentów zgodnie z pkt. III.3.3. Regulaminu Ogólnego AMP oraz obowiązkowo przedstawienie Komisji Sędziowskiej 

indywidualnych badań lekarskich każdego zawodnika wykonanych przez specjalistę medycyny sportowej lub lekarza 

posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. 

 

III. PUNKTACJA 

1. W Mistrzostwach prowadzona jest punktacja drużynowa wg. zasady: I miejsce - 10 pkt., II miejsce - 8 pkt., III miejsca - 6 pkt., 

V miejsca - 4 pkt., VII miejsca - 2 pkt. W przypadku startu mniej niż 8 zawodniczek / zawodników / zespołów obowiązuje 

punktacja n+1, n-1, itd., Zawodnicy sklasyfikowani od miejsca 8 w dół otrzymują 1 pkt. za udział w konkurencji. 

2. Do punktacji drużynowej zaliczanych jest  6. najlepszych wyników uzyskanych przez zawodniczki/ków danej uczelni  

w konkurencjach indywidualnych oraz 1. najlepszy wyniki uzyskany przez uczelnię w konkurencji drużynowej..  

3. Do klasyfikacji wliczane są wyniki tylko tych konkurencji, w których wystartuje minimum 6 zawodniczek / zawodników / 

zespołów. 

4. Zespoły są  klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartują i zostaną sklasyfikowane co najmniej  

2. osoby z danej uczelni. 

 

IV. UWAGI KOŃCOWE 
1. Rozstawieniu w podanej niżej kolejności podlegają: 

• zawodniczki / zawodnicy zajmujący miejsca 1-4 w aktualnym rankingu seniorów Polskiej Unii Karate (zawodniczki / 

zawodnicy z kolejnych miejsc nie podlegają rozstawieniu), 

• medalistki / medaliści ubiegłorocznych AMP w Karate WKF startujący w tej samej kategorii wagowej. 

2. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na klatkę piersiową, stopy i golenie, napiętników i pasów  

w kolorach czerwonym i niebieskim oraz ochraniaczy na zęby.  Organizator nie zabezpiecza w/w sprzętu. Przypominamy, że 

według regulaminu WKF kolor karategi może być wyłącznie biały. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkurencji w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych zawodniczek 

/ zawodników (mniej niż 4).  

4. Za zachowanie zawodnika lub wyrządzone szkody odpowiada kierownik ekipy. 

5. W trakcie zawodów w rejonie plansz przebywać mogą wyłącznie zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy oraz zaproszeni goście.  

6. Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem startu w danej konkurencji/kategorii co 

najmniej 6 zawodników / zawodniczek lub 4 zespołów tego typu (po spełnieniu warunku opisanego w punkcie VII 7.3. 

regulaminu ogólnego AMP). 

7. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy World Karate Federation z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu 

technicznego. 


