
 

 

 

KARATE 

 

Regulamin techniczny.  

 

UCZESTNICTWO: 

 Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną 
legitymacją studencką, a także etatowi pracownicy uczelni posiadający 
co najmniej tytuł zawodowy magistra, zatrudnieni na podstawie 
mianowania lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu) 
minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Akademickich 
Mistrzostw Poznania i Wielkopolski. 

 
 Każda zawodniczka i każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania 

ważnej legitymacji AZS – brak legitymacji skutkuje brakiem możliwości 
startu w mistrzostwach. 

 
 Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę 

zawodników i zawodniczek.  
 posiadający stopień 6 kyu startujący w kata (konieczne ksero 

certyfikatu stopnia do weryfikacji). 
 posiadający stopień 5 kyu startujący w kumite (konieczne ksero 

certyfikatu stopnia do weryfikacji). 
 wymagana zgoda lekarza. 
 startujący w konkurencji początkującej (tylko taikyoku shodan). 

 
 
PUNKTACJA: 
 

 Osobno prowadzona jest rywalizacja oraz klasyfikacja kobiet                               
i mężczyzn. 

 
 Punktacja indywidulana: pierwsze miejsce n + 1 punkt, drugie miejsce               

n – 1 punkt, trzecie miejsce n – 2 punkty, czwarte miejsce n – 3 punkty 
itd., gdzie n oznacza ilość sklasyfikowanych zawodników.  

 



 

 

 Kolejni zawodnicy tej samej uczelni nie odbierają punktów zawodnikom 
innych szkół wyższych.  

 
 Uczelnia będzie sklasyfikowana w punktacji drużynowej jeśli będzie 

reprezentowana nawet przez jedną zawodniczkę, czy jednego 
zawodnika. 
 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

 Zawody zostaną rozegrane według przepisów WKF.   

 dwa trzecie miejsca   

 kata – system chorągiewkowy z repasażami   

 kumite – czas walki 3 min. dla mężczyzn, 2 min. dla kobiet  
Konkurencje:   

 kumite indywidualne mężczyzn : -60, -67, -75, -84, +84 kg . open  
kumite indywidualne kobiet: -50, -55, -61,-68, +68 kg , open  

 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   

Konkurencje poczatkujących (tylko taikyoku shodan- białe pasy)  

 kata indw. Mężczyzn  kata indw. Kobiet  

 kata druż. Mężczyzn  

 kata druż. Kobiet 

 Zgłoszenia zawodników odbywają się bezpośrednio przed startem. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na 
stopy i golenie, napiętników i pasów w kolorach czerwonym i 
niebieskim oraz ochraniaczy na zęby i ochraniacz na korpus. 
Organizator nie zabezpiecza w/w sprzętu. 



 

 

 Przypominamy, że według regulaminu WKF kolor karate-gi może być 
wyłącznie biały.   

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkurencji w 
przypadku niewystarczającej liczby zawodników. 

 Za zachowanie zawodnika lub wyrządzone szkody odpowiada opiekun 
grupy.  

 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub pozostawione w 
szatni.  

 Ubezpieczenie oraz zgoda lekarza spoczywa na klubie macierzystym.  

 Kwestie sporne nie zawarte w regulaminie technicznym oraz 
Regulaminie Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania i 
Wielkopolski rozstrzyga organizator zawodów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


