
Polska Unia Karate Tradycyjnego                         zrzeszona w
32-005 Niepołomice, ul. Grunwaldzka 15D                          World Traditional Karate-Do Federation WTKF 
www.pukt.pl

Do: Kluby PUKT 
Dotyczy: Regulamin Mistrzostw Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM
11 –12 września 2021 r.

DATA: 11 – 12 września 2021 r. (sobota – niedziela)

MIEJSCE: Hala Widowiskowo-Sportowa (Centrum Rekreacyjno-Sportowe)
65- 022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 41

ORGANIZATOR: Polska Unia Karate Tradycyjnego
Akademia BUDO i Rozwoju Osobowości

PROGRAM:

10 września (piątek) 

 godz. 18:00-22:00 Przyjazd i rejestracja ekip (biuro zwodów Hala CRS),

 godz. 20:30 Kurs Sędziowski dla sędziów Mistrzostw Polski Dzieci odbędzie się 
tydzień wcześniej w Starej Wsi lub on-line. Spotkanie sędziów w piątek o 20.30

11 września (sobota) Mistrzostwa Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

 godz. 9:00-9:30 Ceremonia Otwarcia (prezentacja ekip),

 godz. 9:30-9:45 Wspólna rozgrzewka,

 godz. 10:00-18:00 Przeprowadzenie zawodów w konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych wszystkich grupy

12 września (niedziela) Mistrzostwa Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

Plan A
 godz. 10:00 Dokończenie ewentualnych konkurencji  z dnia poprzedniego.

 godz. 11:00-16:00 Przeprowadzenie zawodów w konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych.

Plan B
 godz. 10:00 Trening dla wszystkich stopni 

 godz. 14:00 Trening od 5 kyu

Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych grup wiekowych zostanie ustalony 
na tydzień przed MP Dzieci i wysłany do klubów.
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KONKURENCJE:

KATA INDYWIDUALNE

Grupa A (7 lat i młodsi)
ur. 2014 i później

Grupa B (8, 9 lat) 
ur. 2013, 2012

Grupa C (10, 11 lat) 
ur. 2011, 2010

Grupa D (12, 13 lat) 
ur. 2009, 2008

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 3 grupach stopni:

9-8 kyu              HEIAN 1
7 kyu                 HEIAN 1-2
6 kyu i wyższe  HEIAN 1-3

Kata dopasowane do 
niższego stopnia, 

systemem chorągiewkowy

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 6 grupach stopni:

9-8 kyu           HEIAN 1
7 kyu              HEIAN 1-2
6 kyu              HEIAN 1-3
5 kyu              HEIAN 1-4
4 kyu              HEIAN 1-5
3-1 kyu           
Eliminacje: HEIAN 1-5, 
finał: Bassai Dai, Ji-On, 
Kan-Ku Dai – do wyboru

systemem chorągiewkowy

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt 
w 6 grupach stopni:

9-8 kyu          HEIAN 1
7 kyu             HEIAN 1-2
6 kyu             HEIAN 1-3
5 kyu             HEIAN 1-4
4 kyu             HEIAN 1-5
3-1 kyu        
Eliminacje: HEIAN 1-5, 
półfinał, finał: Bassai Dai,  Ji-
On, Kan-Ku Dai – do wyboru 
(inne kata w półfinale i w 
finale)
systemem chorągiewkowy

Kata ind. chłopców
Kata ind. dziewcząt
w 6 grupach stopni:

9-8 kyu       HEIAN 1
7 kyu          HEIAN 1-2
6 kyu          HEIAN 1-3
5 kyu          HEIAN 1-4
4 kyu          HEIAN 1-5
3-1 kyu
Bassai Dai,  Ji-On, Kan-Ku Dai
(inne kata w półfinale i w 
finale), 

9-4 kyu system chorągiewkowy
3-1 kyu system punktowy od 
ćwierć finału

KUMITE INDYWIDUALNE

Kumite ind. Chłopców, Kumite ind. Dziewcząt
w 3 grupach stopni

Grupa A  9-7 kyu, A 6 kyu i wyższe 
Grupa B, C, D 9-7 kyu

Grupa B, C, D  6-4 kyu Grupa B, C, D  3-1 kyu

Kihon Ippon Kumite (sparing 
półwolny na jeden krok).
Bez ochraniacza!
*ATAK:
1. Oi zuki jodan x 1, 
2. Oi zuki chudan x 1 
3. Maegeri chudan x 1

* można zmierzyć dystans, atak z 
pozycji hidari zenkutsu-dachi 
według kolejności 1,2,3.
*OBRONA:
1. Age-uke  Gyakuzuki 
2. Soto-uke Gyakuzuki
3. Gedan-barai Gyakuzuki

* obrona oczekiwanie na atak 
pozycja yoi-dachi, (kontratak) 
wykonywany jest tylko na strefę 
chudan i TYLKO GIAKU-TSUKI z 
pozycji hidari zenkutsu-dachi.
ATAKUJĄCY ZAPOWIADA ATAK 
i WYKONUJE DOPIERO PO 
POTWIERDZENIU „OSS” przez 
OBRONĘ. 
Każdy rodzaj kontaktu –   punkt   
karny jak w kumite !
Za każdy zły atak   –   punkt karny  
Za każdy zły kontratak   –   punkt   
karny

Jiyu Ippon Kumite (sparing 
półwolny).
Ochraniacze Obowiązkowe!
*ATAK:
1. Kizamizuki jodan x 1
2. Gyakuzuki chudan x 1
3. Maegeri chudan x 1
4. Ushirogeri chudan x 1

* czas wykonania ataku do 10 
sekund.
* OBRONA: 
GO-NO-SEN (po ataku 
przeciwnika)
* atak według kolejności 1,2,3,4 -
atak i obrona z pozycji hidari 
zenkutsu-dachi.
- bez zapowiedzi, 
Za każdą złą kolejność ataku     
– punkt karny
Za każdy zły atak   – punkt karny  
Ocena: punkt techniczny wazari 
(4) ippon (10). W sytuacji remisu –
wskazanie bez dogrywki.
System chorągiewkowy, bez 
dogrywki.

Jiyu Ippon Kumite (sparing 
półwolny).
Ochraniacze Obowiązkowe!
*ATAK:
1. Kizamizuki jodan x 1
2. Gyakuzuki chudan x 1
3. Maegeri chudan x 1
4. Ushirogeri chudan x 1

* czas wykonania ataku do 10 
sekund.
* OBRONA:
W obronie zastosowanie OJI-WAZA
(odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku) lub 
GO-NO-SEN (po ataku)
* atak według kolejności 1,2,3,4 -
atak i obrona z pozycji hidari 
zenkutsu-dachi.
- bez zapowiedzi, 
Za każdą złą kolejność ataku – 
punkt karny
Za każdy zły atak – punkt karny
Ocena: punkt techniczny wazari (4) 
ippon (10). W sytuacji remisu – 
wskazanie bez dogrywki

Grupa D 3-1 KYU
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Ocena: system chorągiewkowy, bez
dogrywki.

W finale Ko-Go Kumite 
Przepisy wg PUKT

* atak i obrona z pozycji hidari 
zenkutsu-dachi.
Atak w tej gr dowolny – kogo 
kumite

Ocena: punkt techniczny wazari (4) 
ippon (10). W sytuacji remisu – 
wskazanie bez dogrywki 

KONKURENCJE DRUŻYNOWE

Grupa A i Grupa B ( 9 lat i młodsi) Grupa C i Grupa D (10, 11, 12, 13 lat)

Kata drużynowe dzieci
(zespół może być jednorodny – dziewczęta, chłopcy 
lub mieszany)
w 2 grupach stopni: 
9-7 kyu - ocena systemem chorągiewkowym
6 kyu i wyższe - ocena systemem chorągiewkowym
 
HEIAN 1-5; wystarczy jedno kata, w finale z bunkai.

En-bu 
(zespół może być jednorodny – dziewczęta, chłopcy 
lub mieszany)
9-7 kyu - ocena systemem chorągiewkowym

En-bu dziewczyna/chłopiec 
En-bu chłopiec/chłopiec
6 kyu i wyższe - ocena systemem chorągiewkowym 
 (gong w 55 sek. i w 65 sek.; poza czasem kara

Uwaga:
Zawodnik z niższym stopniem może zostać dołączony
do grupy wyższych stopni.

Kata drużynowe dziewcząt
Kata drużynowe chłopców
w 3 grupach stopni: 
9-7 kyu - ocena systemem chorągiewkowym
6-4 kyu - ocena systemem chorągiewkowym
3-1 kyu - ocena systemem punktowym.

HEIAN 1-5, Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai
wystarczy jedno kata, w finale z bunkai.

En-bu dziewczyna/chłopiec
En-bu chłopiec/chłopiec
w 3 grupach stopni: 
9-7 kyu - ocena systemem chorągiewkowym
6-4 kyu - ocena systemem chorągiewkowym
3-1 kyu - ocena systemem punktowym.
(gong w 55 sek. i w 65 sek.; poza czasem kara)

Uwaga:
Zawodnik z niższym stopniem może zostać dołączony do 
grupy wyższych stopni.

W konkurencjach ocenianych przez wskazanie chorągiewkami rozgrywki będą 
prowadzone systemem pucharowym z repasażami.

1. Ilość  zawodników z  jednego klubu w jednej  konkurencji  indywidualnej  w danej  grupie  stopni:
bez ograniczeń.

2. W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zawodnicy zostaną dołączeni
do innej grupy najbardziej zbliżonej do stopnia i wieku.

3. Kata  indywidualne  będą  wykonywane  parami  do  wysokości  zaawansowania  niższego  stopnia,
zarówno w eliminacjach jak i w finałach. Przepis ten nie dotyczy (3–1 kyu).

4. W grupie D (3-1 kyu), ocena systemem punktowym (od ćwierć finału)

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW:
1. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników.
2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PUKT.
3. Wszyscy  zawodnicy  bez  względu  na  wiek  zobowiązani  są  posiadać  ważną licencję

członkowską PUKT.
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4. Aktualne  badania  lekarskie  od  lekarza  specjalisty  w  zakresie  medycyny  sportowej
lub posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej lub lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.
Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia
21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem wraz z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 wprowadzające zmiany w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia  z  dnia  14  kwietnia  2011,  badania  lekarskie  (wstępne,  okresowe  i  kontrolne)
przeprowadza  lekarz  specjalista  w  dziedzinie  medycyny  sportowej.  W przypadku  braku
lekarza  specjalisty  w  dziedzinie  medycyny  sportowej,  badania  przeprowadza  lekarz
posiadający  certyfikat  ukończenia  kursu  wprowadzającego  do  specjalizacji  w dziedzinie
medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

6. Ubezpieczenie NNW.
Uwaga!
Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr
127,poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu
we  współzawodnictwie  sportowym  organizowanym  przez  polski  związek  sportowy
spoczywa na klubie sportowym.

7. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach.
8. Ochraniacze 

Obowiązkowo ochraniacz na zęby dla wszystkich grup startujących w     KUMITE   (juippon i  
kogo  kumite  w  kihon  NIE  by  zawodnicy  mogli  zapowiadać  wyraźnie  ataki  –  a
kontratak jest tylko na strefę chudan)  .  
Obowiązkowo na krocze u chłopców i na piersi u dziewcząt w grupie D (2009,2008).
Zawodnicy bez ochraniacza nie będą dopuszczeni do startu.

9. Dokonanie opłaty startowej.
10. Podpisanie  przez  kierownika  ekipy/klubu  oświadczenia  organizatorowi  zawodów

o spełnieniu  posiadania  przez  zawodników  startujących  ubezpieczenia  NNW
i aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia Covid.

Spełnienie warunków przez zawodników oznacza:
a) wykupienie licencji członkowskiej PUKT–50zł (dotyczy wszystkich zawodników startujących

w MPDzieci 2021),
b) odpowiedni wiek – właściwy wiek wpisany we właściwą kategorię wiekową,
c) odpowiedni stopień zarejestrowany w PUKT,
e) spełnienie warunków przez kluby oznacza dokonanie opłaty za licencję członkowską za bieżący

rok.
W przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów terminem

zgłoszenia jest termin uzupełnienia tych braków.

WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW:
Posiadanie przez klub WAŻNEJ NA ROK 2021 LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM.

Koszt licencji: 300 zł
Konto PUKT: 41 1050 1445 1000 0090 8083 7249
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WARUNKI DLA TRENERA (COACHA):
1. Coach musi posiadać rekomendację (nie ma obowiązku posiadania stopnia DAN) władz

klubu,  który  prezentuje  w  formie  pisemnej,  którą  składa  do  biura  zawodów  bądź
przesyła skanem na adres e-mail organizatora.

2. W czasie zawodów  1 coach na 10 zawodników musi być ubrany w karate-gi lub dres
klubowy  oraz  założony  specjalny  identyfikator  MPDzieci  2021  przekazany  przez
organizatora (tylko osoby tak przygotowane będą mogły wejść w strefę  rozgrywania
zawodów).

Uwaga:
Przypominamy, że istnieje możliwość sprawdzenia w bazie danych PUKT dostępnej on-line, przed
dokonaniem zgłoszenia, czy zawodnicy i kluby spełniają wymagania (licencje, stopnie). Zwracamy
uwagę,  że  w przypadku stwierdzenia (po zgłoszeniu)  braków dotyczących wymagań formalnych
terminem zgłoszenia jest termin uzupełnienia tych braków.
ZAPISY I PŁATNOŚCI:

UWAGA: Zapisy zostaną uruchomione 10.08.2021r.

Zapis odbywa się przez System PUKT, aplikacja PUKT Fight.
Do Aplikacji logujemy się poprzez dane dostępowe do Systemu PUKT, cała nasza baza zawodni-
ków klubowych dostępnych w Systemie PUKT jest dostępna również w PUKT Fight. Dane licencji
klubów i zawodników są aktualizowane raz dziennie lub na życzenie (w Panelu Klubowym PUKT
Fight).

Aby zgłosić klub na zawody, należy zalogować się do Systemu PUKT, przejść do menedżera klubu,
panelu klubowego i wybrać: „PUKTFight - przeglądaj zawody”:

Powinna ukazać nam się lista zawodów, a na niej Mistrzostwa Polski. Z menu ‚Akcje’ wybieramy
odpowiednio  ‚Zapisz  zawodników’,  ‚Zapisz  drużyny’  lub  ‚Zapisz  coachy’  i  postępujemy
z instrukcjami programu.

Brak błędów w danych programu PUKT Fight jest konieczny do poprawnego zgłoszenia klu-
bu. 
OPŁATA: Po rejestracji konieczne jest dokonanie opłaty i załączenie pliku w formacie „pdf”.
Dopiero po weryfikacji pliku przez organizatora zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przyjęte.

W razie problemów zapytania proszę kierować na system@pukt.pl
Kacper Dumieński – + 48 501-955-822

str. 5

mailto:system@pukt.pl


OPŁATY:
Wysokość  opłaty  startowej  będzie  zróżnicowana  w  zależności  od  terminu  zgłoszenia
i spełnienia warunków przez zawodników i kluby.

L.p. Termin zgłoszenia Wysokość opłaty startowej dla zawodników 
i klubów spełniających wymagane warunki

I termin 15 dni do dnia rozpoczęcia zawodów 
(27 sierpnia-piatek 2021 do godz. 
24:00)

Opłata startowa:
- konkurencje indywidualne – 40zł
- kata drużynowe, en-bu – 60zł

II termin 8 dni do dnia rozpoczęcia zawodów 
(3 września-piątek 2021 do godz. 
24:00)

Opłata startowa:
- konkurencje indywidualne – 60zł
- kata drużynowe, en-bu – 80zł

III termin Po terminie – okres krótszy niż 7, 
nie później niż do 07.09.2021 
do godz. 24:00 )

Opłata startowa:
- konkurencje indywidualne – 100zł
- kata drużynowe, en-bu – 100zł

OPŁATY:
Opłat startowych prosimy dokonywać przelewem na konto PUKT: 
Polska Unia Karate Tradycyjnego
nr konta: 41105014451000009080837249
ul. Grunwaldzka 15D, 32-005 Niepołomice

W tytule płatności należy wpisać „MPDzieci2021/Nazwa Klubu”

Plik z potwierdzeniem płatności jako dokument w formacie pdf należy dołączyć do zgłoszenia w
systemie PUKT Fight za pośrednictwem www.system.pukt.pl/.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem: Dariusz Hejduk tel. 693-443-865.

A. W przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów – za
termin zgłoszenia przyjmuje się termin uzupełnienia braków. Wówczas opłata startowa będzie
dostosowana do terminu, w którym braki zostaną uzupełnione.

B. Brak dokonania opłaty startowej będzie również traktowany, jako brak formalny.
C. W  dniu  rozpoczęcia  zawodów  nie  będą  przyjmowane  zgłoszenia  i  nie  będzie  możliwości

uzupełniania  braków.  Zostaną  poddane  weryfikacji  jedynie  sprawy  zgłoszone  do  dnia
07 września 2021.

D. Nie przewiduje się zawrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.
E. Rejestracji na zawody (sprawdzenie list startowych, oceny formalnej) dokonują kierownicy

ekip  poprzez  przesłanie  skanem  na  adres  e-mail:  biuro@abiro.zgora.pl następującej
dokumentacji:  ostateczna  lista  zawodników,  oświadczenia  organizatorowi  zawodów
o spełnieniu posiadania przez zawodników startujących ubezpieczenia NNW i aktualnych
badań lekarskich oraz oświadczenia Covid, RODO i zgoda na udostępnianie wizerunku.
Wszystkie  dokumenty zostaną do Państwa rozesłane oraz  będą do pobrania  na stronie
www.abiro.zgora.pl.

F. W biurze zawodów w hali CRS ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze w dniu 10 września
w  godz.  18:00-22:00  oraz  11  września  w  godz.  8:30-9:30  do  odebrania  będą  pakiety
startowe dla klubów.
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ZAKWATEROWANIE - KLUBY: dokonują rezerwacji indywidualnie.

W okresie rozgrywania MP Dzieci w Zielonej Górze, będą trwać obchody Winobrania 2021. 
W tym czasie może być problem z dostępnością miejsc hotelowych w Zielonej Górze.

ZAKWATEROWANIE - SĘDZIOWIE: WOSiR Drzonków   (w odrębnej korespondencji).  

WYŻYWIENIE:
Podczas zawodów będzie można skorzystać z oferty cateringowej, szczegóły zostaną przygotowane
i przesłane w odrębnej wiadomości.

UWAGA !!! 
Podczas  zawodów  zostaną  wyznaczone  odpowiednia  miejsca  do  konsumpcji.  Na  hali
sportowej w miejscu rozgrywania turnieju  (obszar zawodniczy, sędziowski, techniczny, sceny
oraz VIP) obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz płynów innych
niż woda.
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