
 
 Wrocław, 21.08.2020 r.  

I PUCHAR POLSKI POLSKIEJ UNII KARATE 
TRADYCYJNEGO seniorów, młodzieżowców, 

juniorów i juniorów młodszych 
oraz 

XIII PUCHAR MISTRZA W KARATE TRADYCYJNYM  
WROCŁAW 2020 

 
R E G U L A M I N  
DATA: 19 września 2020 r. (sobota)  

MIEJSCE: Hala Widowiskowo-Sportowa AWF Wrocław, ul. Aleja I.J. Paderewskiego 35 

ORGANIZATORZY: Polska Unia Karate Tradycyjnego , Klub Karate Tradycyjnego 

KOBU Wrocław Stowarzyszenie 

PRZEPISY: Polskiej Unii Karate Tradycyjnego 

PROGRAM: 18 września 2020 r. (piątek)  

godz. 18.00- 20.00 – biuro zawodów –weryfikacja zawodników , rozdanie pakietów 

informacyjnych ( hala widowiskowo - sportowa AWF)  

19 września 2020 r. (sobota)  

godz. 09:00-18:00- zawody dla juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców, seniorów, 

seniorów 35+ ( hala widowiskowo - sportowa AWF), 

KONKURENCJE: 

JUNIOR MŁODSZY: 14-15 lat 

(ur. 2006, 2005) 

stopień: 6 kyu-1 dan 
Kata indywidualne dziewcząt  

Kata indywidualne chłopców 

Eliminacje - Kata do wyboru: Bassai Dai, Ji-On, 

Kan-Ku Dai, En-Pi, w finale dowolne kata 

mistrzowskie wg przepisów PUKT, inne niż w 

eliminacjach.  

 

 

 

 

 

 

Kumite indywidualne dziewcząt  

 

Eliminacje: Ko-go Kumite, od półfinału Jiyu 

Kumite  

Kumite indywidualne chłopców  Eliminacje: Ko- go Kumite od półfinału: Jiyu 

Kumite  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUNIOR: 16-17 lat 

(ur. 2004, 2003) 

stopień: 6 kyu- 1 dan 
Kata indywidualne dziewcząt  

Kata indywidualne chłopców 

Eliminacje - kata do wyboru: Bassai Dai, Ji-On, 

Kan-Ku Dai, En-Pi, w finale dowolne kata 

mistrzowskie wg przepisów PUKT, inne niż w 

eliminacjach.  

 

Fuku-go dziewcząt  Kitei, eliminacje Kogo kumite, od ćwierćfinału Jiyu 

Kumite  

Fuku- go chłopców  Kitei, eliminacje kogo kumite, od ćwierćfinału Jiyu 

Kumite  

Kumite indywidualne dziewcząt  Eliminacje: Ko- go Kumite od ćwierćfinału: Jiyu 

Kumite  

Kumite indywidualne chłopców  Eliminacje: Ko- go Kumite  od ćwierćfinału: Jiyu 

Kumite  

  

  

JUNIOR MŁODSZY + JUNIOR 

konkurencje połączone 
1/ Kata drużynowe dziewcząt (dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PUKT, w finale inne niż w 

eliminacjach z bunkai)  

2/ Kata drużynowe chłopców (dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PUKT, w finale inne niż w 

eliminacjach z bunkai)  

3/ Kumite drużynowe dziewcząt - jiyu kumite  

4/ Kumite drużynowe chłopców - jiyu kumite  

5/ En – bu chłopiec/chłopiec 

6/ En-bu chłopiec/dziewczyna 

 

MŁODZIEŻOWIEC: 18-19-20 lat 

(ur. 2002, 2001, 2000) 

stopień: 3 kyu- dan 
Kata indywidualne kobiet  dowolne kata mistrzowskie wg przepisów 

PUKT, w finale inne niż w eliminacjach.  

Kata indywidualne mężczyzn  dowolne kata mistrzowskie wg przepisów 

PUKT, w finale inne niż w eliminacjach.  

Fuku- go kobiet  Kitei, Jiyu Kumite  

Fuku- go mężczyzn  Kitei, Jiyu Kumite  

Kumite indywidualne kobiet  Jiyu Kumite, finał sanbon shobu (3 mecze)  

Kumite indywidualne mężczyzn  Jiyu Kumite, finał sanbon shobu (3 mecze)  

SENIOR: 21 lat i starsi 

(ur. 1999 i wcześniej) 

stopień: 3 kyu- dan 
Kata indywidualne kobiet  dowolne kata mistrzowskie wg przepisów 

PUKT, w finale inne niż w eliminacjach.  

Kata indywidualne mężczyzn  dowolne kata mistrzowskie wg przepisów 

PUKT, w finale inne niż w eliminacjach.  

Fuku- go kobiet  Kitei, Jiyu Kumite  



Fuku- go mężczyzn  Kitei, Jiyu Kumite  

Kumite indywidualne kobiet  Jiyu Kumite, finał sanbon shobu (3 mecze)  

Kumite indywidualne mężczyzn  Jiyu Kumite, finał sanbon shobu (3 mecze)  

 

MŁODZIEŻOWIEC + SENIOR 

konkurencje połączone 
1/ En- bu kobieta/ mężczyzna- przepisy PUKT en-bu  

2/ En- bu mężczyzna/ mężczyzna- przepisy PUKT en-bu  

3/Kata drużynowe kobiet: (dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PUKT, w finale inne niż w 

eliminacjach z bunkai)  

4/Kata drużynowe mężczyzn (dowolne kata mistrzowskie wg przepisów PUKT, w finale inne niż 

w eliminacjach z bunkai)  

5/ Kumite drużynowe mężczyzn- Jiyu Kumite  

6/ Kumite drużynowe kobiet- Jiyu Kumite  

SENIOR 35 +: 35 lat i starsi 

(ur. 1985 i wcześniej) 

stopień: 8-4 kyu 

3 kyu- dan 
Kata indywidualne kobiet  

Kata indywidualne mężczyzn 

3 kyu – Dan  

dowolne kata mistrzowskie wg przepisów 

PUKT, w finale inne niż w eliminacjach. 

8 – 4 kyu kata heian 1-5 lub dowolne kata 

mistrzowskie wg przepisów PUKT, w finale 

inne niż w eliminacjach. 

 

 

 

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:  
1. Odpowiedni wiek (liczy się rok urodzenia): 

Seniorzy 35+ : 35 lat i starsi ( ur. w roku 1985 i wcześniej )  

Seniorzy: 21 lat i starsi (ur. w roku 1999 i wcześniej)  

Młodzieżowcy: 18-19-20 lat (ur. w latach 2002, 2001, 2000)  

Juniorzy: 16-17 lat (ur. w latach 2004, 2003)  

Juniorzy młodsi: 14-15 lat (ur. w latach 2006, 2005)  

2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PUKT:  

Seniorzy 35+: stopień: 8-4 kyu, 3 kyu- dan 

Seniorzy: stopień: 3 kyu - dan 

Młodzieżowcy: stopień.: 3 kyu - dan 

Juniorzy: stopień: 6 kyu - dan 

Juniorzy młodsi: min.: 6 kyu – 1 dan 

3. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub 

posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.  

4. Ubezpieczenie NNW.  

5. Posiadanie ważnej indywidualnej licencji PUKT.  

6. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach osób niepełnoletnich.  

7. Zawodników startujących w konkurencjach kumite i fuku-go obowiązuje posiadanie 

ochraniaczy na zęby, na krocze (u mężczyzn) oraz na piersi (u kobiet)- wszystkie kategorie 

wiekowe.  

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne udostępnienie 

wizerunku na potrzeby realizacji zawodów oraz sprawozdawczości z w/w.  

11. Dokonanie opłaty startowej:  



• TERMIN I- tj. 10 dni do zawodów 09.09.2020- konkurencje ind.- 50,00 zł, 

konkurencje drużynowe 60,00 zł, 

• TERMIN II- tj. 8 dni do zawodów 11.09.2020- konkurencje ind. – 60,00 zł, 

konkurencje drużynowe 80,00 zł, 

• TERMIN III- tj. mniej niż 8 dni do zawodów 11.09.2020- konkurencje ind.- 60 zł 

+ 100 zł , konkurencjie drużynowe 80 zł + 100 zł, 

 

WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW: - posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PUKT.  

 

WARUNKI DLA TRENERA (COACHA):  

-w czasie zawodów coach musi być ubrany w karate-gę lub dres klubowy 

- coacha zgłasza klub , sugerowane jest aby na 15 zawodników przypadał 1 coach. 

 

REJESTRACJA: 

 

Zgłoszenia dokonują tylko kluby bądź trenerzy główni klubów zgłaszając wszystkich swoich 

zawodników na jednej karcie zgłoszeń. Karty zgłoszeń należy wysyłać na adres: 

zgloszenia@karategames.pl do 11.09.2020 do godziny 23:59. 

 

Płatności należy dokonywać na dane: 

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie 

ul. Łódzka 23, 50-521 Wrocław  

Santander Bank Polska S.A.  

55 1090 1522 0000 0001 4170 9570 

W tytule należy wpisać „XIII Puchar Mistrza”  

 

UWAGA:  

- ostateczny termin zgłoszeń do zawodów upływa 11.09.2020 r., po w/w terminie zgłoszenia nie 

będą przyjmowane;  

- w przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów  

terminem zgłoszenia jest termin uzupełnienia tych braków-opłata startowa będzie dostosowana 

do terminu, w którym braki zostaną uzupełnione; - brak dokonania opłaty startowej będzie 

również traktowany jako brak formalny; - w dniu rozpoczęcia zawodów nie będzie możliwości 

uzupełniania braków; - nie przewiduje się zwrotów opłat startowych. 

 

Wykaz załączników: 

Zał. Nr 1 – Karta zgłoszeń 

Zał. Nr 2 – Ogólne zasady rywalizacji (kiedy system chorągiewkowy i punktowy)  
  

 

mailto:zgloszenia@karategames.pl

