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WYMAGANIA 
 

EGZAMINACYJNE 

na 

kwalifikacje sędziowskie 

kategorie A, B, C, D 

 

 

KWALIFIKACJE SĘDZIOWSKIE / KATEGORIE / UPRAWNIENIA 

 

Kategoria A – Krajowy* Uprawnia do sędziowania: 

● ukończone 25 lat 

● stopień min. 3 DAN 

● zawody krajowe, jako Sędzia Prowadzący/Sushin 

● zawody krajowe, jako Sędzia Główny 

● zawody krajowe i międzynarodowe, jako Kansa 

● zawody międzynarodowe, jako Sędzia Boczny/Fukushin 

 

Kategoria B - Krajowy* Uprawnia do sędziowania: 

● ukończone 21 lat 

● stopień min. 2 DAN 

● zawody krajowe, jako Sędzia Prowadzący/Sushin 

● zawody krajowe, jako Kansa 

● zawody międzynarodowe, jako Sędzia Boczny/Fukushin 

 

Kategoria C - Okręgowy* Uprawnia do sędziowania: 

● ukończone 18 lat 

● stopień min. 1 DAN 

● zawody klubowe, jako Sędzia Prowadzący/Sushin 

● zawody klubowe, jako Kansa 

● zawody krajowe, jako Sędzia Boczny/Fukushin 

 

Kategoria D - Klubowy* Uprawnia do sędziowania: 

● ukończone 14 lat 

● stopień min. 3 kyu 

● zawody klubowe, jako Sędzia Boczny/Fukushin 

● zawody krajowe, jako Sędzia Boczny/Fukushin 
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Zakres wiedzy i umiejętności jaki powinien posiadać kandydat na sędziego. 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Kategoria Zakres wiedzy / GESTY 

A, B, C, D Gesty sędziego bocznego (Fukushin) – konkurencje techniczne, kumite, kogo-kumite. 

D Gesty sędziego prowadzącego (Sushin) – rozpoczęcie i zakończenie konkurencji, werdykt 
sędziowski, zwołanie sędziów, saishinpan. 

A, B, C Gesty sędziego prowadzącego (Sushin) – konkurencje techniczne, kumite, kogo-kumite. 

A, B, C Zadania i prowadzenie konkurencji (Kansa). 
 

Kategoria Zakres wiedzy / PROCEDURY 

A, B, C, D Procedura przyznawania punktów i kar (kata indywidulane, kata drużynowe + bunkai, en-bu, ki-tei). 

A, B, C, D Procedura przyznawania punktów i kar (kumite indywidulane, kumite drużynowe, kogo-kumite, 

kihon/jiyu ippon kumite). 
A, B, C, D Procedura określania rodzaju kontaktu (kihon/jiyu ippon/jiyu/kogo – kumite). 

A, B, C Umiejętność oceny rodzaju kontaktu (nieznaczny/minor, lekki/light, średni/medium, ciężki/heavy). 

A, B, C Procedura Saishinpan, Jyo-gai, Ten-to, Kettei-sen (kata, kumite, kogo-kumite), Doktor Stop. 
 

Kategoria Zakres wiedzy / Prowadzenie konkurencji - udział / Prezentacja 

A, B, C, D Udział w konkurencjach technicznych i kumite jako Fukushin. 

A, B, C Prowadzenie konkurencji technicznych i kumite jako Sushin. 

A, B, C Prowadzenie konkurencji kumite jako Kansa. 

A, B, C, D Prezentacja kata KI-TEI. 

A, B, C, D Prezentacja wybranego przez kandydata kata mistrzowskiego. 

A* *Podstawowe określenia sędziowskie w języku angielskim – kandydat na kategorię A z aspiracjami 
na sędziego międzynarodowego. 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 

Kategoria Zakres wiedzy / Kryteria oceny dla przyznawania punktów i kar 

A, B, C, D Kryteria oceny – punkt/kara (kata indywidulane, kata drużynowe + bunkai, en-bu, ki-tei). 

A, B, C, D Kryteria oceny – punkt/kara (kumite indywidulane i drużynowe, kogo-kumite). 

A, B, C Kryteria oceny rodzaju kontaktu dla (kihon ippon/jiyu ippon/jiyu/kogo – kumite). 
 

Kategoria Zakres wiedzy / TESTY 

A, B, C Test pisemny sprawdzający wiedzę z zakresu przepisów sędziowskich i regulaminów. 

A, B, C, D Test oceny prezentacji kata – przydzielenie punktów / określenie kolejności. 

A, B, C, D Test wypełniania dokumentacji sędziowskiej dla poszczególnych konkurencji. 

A* *Test pisemny w języku angielskim sprawdzający wiedzę z zakresu przepisów sędziowskich - 
kandydat na kategorię A z aspiracjami na sędziego międzynarodowego. 

 

Kategoria Zakres wiedzy / Znajomość regulaminów rozgrywania konkurencji 

A, B, C, D Regulamin Mistrzostw Polski. 

A, B, C, D Regulamin Mistrzostwa Polski Dzieci + opis. 

A, B, C, D Regulamin Turniejów pod patronatem PUKT + opis. 
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ZASADY UZYSKANIA i PODTRZYMANIA KWALIFIKACJI SĘDZIOWSKICH 

1. Uzyskanie odpowiednich kwalifikacji uprawnia do Sędziowania podczas zawodów, jako Sędzia 

Główny, Prowadzący/Sushin, Sędzia Boczny/Fukushin, Kansa. 

2. Każda kwalifikacja sędziowska obejmuje uprawnienia przysługujące także kwalifikacjom niższym 

od niej. Sędziowie nie mogą wykonywać czynności korzystając z uprawnień ponad posiadane - 

pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.  W szczególnych przypadkach wykonywania 

czynności ponad posiadane kwalifikacje wymagana jest zgoda Przewodniczącego Komisji wydana 

imiennie dla sędziów na wniosek Sędziego Głównego zawodów. 

3. Kwalifikacje sędziowskie uzyskiwane są po odbyciu i zaliczeniu Krajowych Kursów Sędziowskich 

lub Klubowych Kursów Sędziowskich. 

4. Krajowe Kursy Sędziowskie organizowane są dla kandydatów na kwalifikację Krajowy A i B 

(kategoria A i B) i Okręgowy C (kategoria C), jeden lub dwa razy w roku. Dla sędziów posiadających 

kwalifikację Krajowy A i B (kategoria A i B) i Okręgowy C (kategoria C) odbycie Krajowego Kursu 

Sędziowskiego jest obowiązkowe jeden raz w roku. Dopuszcza się udział sędziów z kwalifikacjami 

Klubowy (kategoria D). 

5. Uzyskanie kwalifikacji Krajowy A i B (kategoria A i B) i Okręgowy C (kategoria C) następuje po 

pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. 

6. Podtrzymanie kwalifikacji Krajowy A i B (kategoria A i B) i Okręgowy C (kategoria C) wymaga 

uzyskania 300 punktów mistrzowskich na dany rok kalendarzowy. 

7. Klubowe Kursy Sędziowskie organizowane są dla kandydatów na kwalifikację Klubowy D 

(kategoria D) w Klubach członkowskich PUKT na zasadach i warunkach określonych przez Komisję. 

8. Uzyskanie kwalifikacji Klubowy D (kategoria D) następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 

teoretycznego i praktycznego. 

9. Podtrzymanie kwalifikacji Klubowy D (kategoria D) wymaga uzyskania 300 punktów uczniowskich 

lub mistrzowskich na dany rok kalendarzowy. 

10. (*) Kwalifikacja sędziowska – kategoria, nie przenosi się automatycznie na wyższą w przypadku 

zmiany stopnia na dan (lub kolejny) czy uzyskania odpowiedniego wieku. 

 

Komisja Sędziowska, e-mail: ks@pukt.pl 


