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XXXIX Mistrzostwa Polski Seniorów               

w Karate Olimpijskim 

14.04.2019  Legnica 

 

 
Regulamin  

 

 
1. Cel zawodów:  

 

- wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek Mistrzostw Polski,  

- popularyzacja i promocja karate jako dyscypliny olimpijskiej,   

.  

2. Organizator:  

 

Polski Związek Karate  

Klub Karate Shotokan TORA 

Dolnośląski Związek Karate  

 

3. Patronat:  

 

Prezydent Miasta Legnica - Tadeusz Krzakowski 

 

4. Termin:  

 

14 kwietnia 2019, niedziela  

 

5. Miejsce:  

 

Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 

woj. Dolnośląskie 
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6. Warunki udziału:  

- zgłoszenie startujących w terminie do 10.04.2019 (środa) online poprzez stronę  

https://karatecup.pl.  Pomoc techniczna :  biuro@karatecup.pl 

Zgłoszenie do weryfikacji należy przesłać także mailem na adres Komisji Karate Shotokan PZK  

licencje.karate@wp.pl na załączonym formularzu do dnia 08.04.2019.  

 

7. Wymagania: - opłacona przez Klub licencja członkowska Polskiego Związku Karate na rok 2019,  

- posiadanie aktualnych licencji zawodniczych,  

- obywatelstwo polskie,  

- ubezpieczenie zawodników od NNW,  

- aktualne badania sportowo-lekarskie,  

- uiszczenie opłaty startowej gotówką podczas weryfikacji dokumentów lub przelewem na - konto:  
   Alior Bank Spółka Akcyjna   O/Legnica  31 2490 0005 0000 4600 9349 7780 
   Klub Karate Shotokan TORA  

   59-220 Legnica    ul. Mickiewicza 21 

  ( dowód przelewu do okazania przy weryfikacji),  

- weryfikacja dokumentów i opłaty tylko w dniu 13.04.2019r.,  

- przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem zawodnika przy weryfikacji,  

- stopień wyszkolenia - minimum 5 kyu w kata i 3 kyu w kumite (stopień musi być zarejestrowany w  

   bazie danych Polskiego Związku Karate).  

 

8. Opłaty startowe:  
- konkurencja indywidualna     - 60zł,  

- konkurencja kata i kumite drużynowe seniorek  - 120 zł,  

- konkurencja kata drużynowe seniorów   – 120 zł,  

- konkurencja kumite drużynowe seniorów   - 150 zł,  

- płatne 13.04.2019 (tylko w sobotę) podczas weryfikacji lub na konto Organizatora,  

- w dniu zawodów nie będzie możliwości dokonywania opłat. 

 
9. Weryfikacja dokumentów, ważenie, losowanie:  
- weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników w dniu 13.04.2019( sobota), godz. 18.00-20.00  w 

  Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy przy ul. Wierzyńskiego 1,  

- losowanie odbędzie się po weryfikacji dokumentów w dniu 13.04.2019 ok. godz. 21.00 na portalu  

  Karate Cup,  

- po oficjalnym losowaniu nie ma możliwości dopisania zawodnika do konkurencji,  

- w dniu 14.04.2019 w godz. 8.15-8.30 na Hali Sportowej Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy przy  

  ul. Wierzyńskiego 1, będzie tylko możliwość zważenia zawodnika po wcześniejszym zgłoszeniu tego  

  faktu komisji sędziowskiej i organizatorowi.  

 

10. Wiek zawodników:  

- kumite - zawodniczki i zawodnicy urodzeni do 14.04.2001r. (ukończone 18 lat),  

- kata - zawodniczki i zawodnicy urodzeni do 14.04.2003r. (ukończone 16 lat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karatecup.pl/
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11. Konkurencje:  
Nr konk.  Nazwa konkurencji  

1 Kata indywidualne seniorek  

2 Kata indywidualne seniorów  

3 Kumite indywidualne seniorek -50 kg  

4 Kumite indywidualne seniorek -55 kg  

5 Kumite indywidualne seniorek -61 kg  

6 Kumite indywidualne seniorek -68 kg  

7 Kumite indywidualne seniorek +68 kg  

8 Kumite indywidualne seniorów -60 kg  

9 Kumite indywidualne seniorów -67 kg  

10 Kumite indywidualne seniorów -75 kg  

11 Kumite indywidualne seniorów -84 kg  

12 Kumite indywidualne seniorów +84kg  

13 Kata drużynowe seniorek  

14 Kata drużynowe seniorów  

15 Kumite drużynowe seniorek (3+1)  

16 Kumite drużynowe seniorów (5+2)  

 

12. Przepisy:  
- Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według aktualnych przepisów Polskiego Związku Karate,  

- zawodnicy muszą posiadać sprzęt zgodny z homologacją PZK  

- w obszarze pola walk mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie toczący walki i ich trenerzy 

(wyłącznie w dresie klubowym, z aktualną licencją) oraz sędziowie.  

- w konkurencjach, w których obsada jest niepełna (min. 4 zawodników lub drużyn),  

nie będzie przyznawany tytuł Mistrza Polski ani punktacja do Rankingu oraz klasyfikacji  

końcowej Mistrzostw, kategoria taka może też zostać odwołana.  

 

13. Postanowienia końcowe:  
- kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem,  

- złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 300 zł,  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,  

- za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub,  

- w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karategi,  

- ekspozycja i sprzedaż towarów - tylko za zgodą organizatora,  

- przy weryfikacji zgłoszeń przed zawodami należy posiadać kopie zgłoszenia zawodników klubu,  

- kontakt z organizatorem – Jacek Rusek tel. +48 509 719 466  toralegnica@gmail.com.   

 

14. Sędziowie:  

- sędziowie zostaną powołani przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Karate  

  Pana Remigiusza Powroźnika w porozumieniu z organizatorem,  

- wszelkie sprawy związane z noclegami, wyżywieniem, szkoleniem sędziowskim zostaną wysłane  

  osobną korespondencją przez Komisję Sędziowską  

- SZKOLENIE SĘDZIOWSKIE 12.04.2019 (piątek ) w godzinach 16.30-21.00 (informacje dotyczące 

  powołań, szkolenia zostaną przekazane przez Komisję Sędziowską PZK) 

- adres hotelu dla sędziów:  

  SĘKOWSKI Hotel ul. Gliwicka 15, 59-220 Legnica                
 
 
 

mailto:toralegnica@gmail.com
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15. Noclegi i wyżywienie:  

OFICJALNY HOTEL MISTRZOSTW 

SĘKOWSKI Hotel ul. Gliwicka 15                  phone:  + 48  76  721 - 31 - 60 

Hotel posiada własny nieodpłatny parking.)            e-mail: biuro@hotelsekowski.pl) 

 

- QUBUS Hotel  ul. Skarbowa 2                        phone:                  + 48   76 866 2 100; 76 866-21-86  

      marketing_legnica@qubushotel.com       legnica@qubushotel.com 

- KSIĄŻĘCY Hotel Dworcowa Street 9                       phone   + 48 76 723 35 93 

      info@hotelksiazecy.com.pl 

- PAŁACYK Hotel ul. Kościuszki 37                     phone    +48 76 862-04-44 

     hotelpalacyk@lca.pl;  

- NOWODWORSKI Hotel ul. Nowodworska  30      phone    +48 76 722 09 91 

    hotel@hotelnowodworski.pl 

 

- PRZY BASZCIE Hotel ul.  Murarska  4                     phone    +48 76 720-88-60  

    recepcja@hotelprzybaszcie.pl  

-      KAMIENICZKA Hotel  ul.Młynarska  15                phone:  + 48  76  723 - 73 – 92 

     info@hotel-kamieniczka.pl   

-      ARKADIA Hotelul.  Gliwicka  6                               phone:  + 48  76 850-78-00  

     legnica@hotel-arkadia.pl   

- MILENIUM  Hotel  ul. Chojnowska 150                phone:  + 48 76 713-53-00 ; 570-326-113 

      hotel@mojhotel.pl  

 

- GWARNA Hotel ul.  Wjazdowa  12                       phone   + 48 76  745 00 00 

     hotel@hotelgwarna.pl  

-      REZYDENCJA   ul. Okrzeji 18                                  phone   + 48 76  723-08-70; 601-358-183 

-      PARKOWY Lodging ul. Parkowa  1                      phone     +48 698-626-52 

     hotelikparkowy@gmail.pl  

- MOTEL Legnicki ul. Nowodworska  24                  phone    + 48 603 068 333 

    biuro@motel-legnicki.pl;  

 

- MAJORKA  Hotel ul. Przeniczna 5                       phone     +48 76 854 02 71 

    biuro@centrum-majorka.legnica.pl 

- VILLA Hotel  ul. Br. Gładysza 12                       phone:         + 48  76  850 - 22 - 23; 602-490-854 

    e-mail recepcja@hotelik-villa.pl 

- Schronisko Młodzieżowe  ul. Jordana  17        phone:  + 48  76 862-54-12 ; 76 723-33-23 

    recepcjassm@legnica.eu  

-       MIEDZIANKA Hotel Zółkiewskiego St.                   phone:          + 48  76  723 - 80 – 41 

 

-    W trakcie Mistrzostw Polski Seniorów, będzie otwarty bufet. 
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16. Program zawodów:  

 

 

13.04.2019 (sobota) Hotel Sękowski ( sala audytoryjna) 

 

godz. 16.30-20.00  – weryfikacja dokumentów, opłaty i ważenie  

godz. 21.00   - odprawa kierowników ekip (trenerów)  

godz. ok. 21.15  – losowanie (tylko oficjalni przedstawiciele klubów)  

 

 

14.04.2019 (niedziela) Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych ul. Wierzyńskiego 1 

 
( organizator prosi o wykorzystanie parkingu dla samochodów marketu CARREFOUR,  

naprzeciw hali)  

 

godz. 8.15 – 8.30 – ważenie - tylko zawodnicy, którzy zgłoszą ten fakt do 08.04.2019r.  

godz. 8.00 - oficjalne otwarcie zawodów  

godz. 9.15-14.30 – eliminacje  

godz. 14.30-15.00 - przerwa  

godz. 15.45-19.00 finały  

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach!!!  
 


