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Regulamin 

 
Młodzicy dziewczynki 9 lat i młodsi (ur. 2004 r. i młodsi) 9-8 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami 

Młodzicy chłopcy 9 lat i młodsi (ur. 2004 r. i młodsi) 9 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami 

Młodzicy chłopcy 9 lat i młodsi (ur. 2004 r. i młodsi) 8 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami 

Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2004 r. i młodsi) 7-6 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym z repasażami 

Młodzicy 10-11 (ur. 2003, 2002 r.) 9-8 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami 

Młodzicy 10-11 (ur. 2003, 2002 r.) 7-6 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym z repasażami 

Młodzicy 11 lat i młodsi (ur. 2002 r. i młodsi) 4-1 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym z repasażami 

Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 1999, 1998 r.) do 7 kyu 

Kata :  Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z 

repasażami 

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1997 r. i starsi) do 7 kyu 

Kata :  Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z 

repasażami 

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 1997 r. i starsi) 6-4 kyu 

Kata :  Heian 1-5 dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z  

  repasażami 

 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 

 
Młodzicy 12-13 lat (ur. 2001, 2000r.) 9-8-7 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym z repasażami 

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2001, 2000r.) 6-5-4 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym z repasażami 

Młodzicy 12-13 lat (ur. 2001, 2000r.) 3-2-1 kyu 

Kata :  Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem 

chorągiewkowym z repasażami 

W MMM rozgrywane będą pojedynki o miejsce 3 (nie będzie dwóch zawodników 

uplasowanych na tej pozycji), zawodnik zajmujący miejsce 4 również otrzyma 

medal. 

 

Warunki startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 

 Posiadanie licencji członkowskiej PZKT – koszt licencji 40 zł za rok kalendarzowy 



2013 

 Posiadanie licencji zawodnika PZKT 

Procedura uzyskania licencji dla zawodników młodzików jest taka sama, jak dla 

pozostałych kategorii wiekowych. Kluby przekazują do Biura Promocji PZKT (04-351 

Warszawa, ul. Osowska 82) wnioski o licencje  dla  zawodników (oryginały, podpisane 

przez zawodnika i ustawowego opiekuna)  wraz z kserokopią badań sportowych. Druk 

wniosek o licencję zawodnika dostępny jest  na stronie www.karate.pl  zakładka: 

ZWIĄZEK, DRUKI. 

Zgłaszając zawodników do startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików                    

     należy podać organizatorowi na karcie zgłoszeń numer licencji oraz  

nazwisko instruktora prowadzącego. Numerem licencji jest numer paszportu. Jeśli ktoś 

nie posiada paszportu, PZKT nadaje numer licencji po przysłaniu wniosku o licencję z 

badaniami. 

 

Warunki startu dla wszystkich zawodników: 

1. Odpowiedni wiek wg wymieniowych roczników 

2. Aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach karate 

3. Ubezpieczenie NNW 

4. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach karate osób 

niepełnoletnich. 

 

Konkurencje zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby. Jednak punkty do 

klasyfikacji klubowej  naliczane będą gdy w turnieju w danej grupie wystartują 

co najmniej cztery osoby zgłoszone w wyznaczonym czasie. Jeżeli w grupie zgłoszone będą 

cztery osoby i ktoś nie wystartuje to konkurencja będzie rozegrana, ale nie nalicza się 

punktów (nie będzie można zgłaszać osób na miejscu tylko po to, żeby zrobić frekwencje).  

 

 

UWAGA : Na salę gimnastyczną wpuszczone będą tylko osoby uprawnione 

(zawodnicy, sędziowie, trenerzy lub opiekunowie grup – 2 osoby z klubu) 

Osoby te powinny być ubrane w strój do zawodów karate („kimono”) lub dres klubowy oraz 

posiadać obuwie sportowe lub klapki. 

 

 

Opłata startowa : 

Jeżeli zgłoszenie dotrze do dnia 21.04.2013 r. 

30 zł. od zawodnika  

Jeżeli zgłoszenie dotrze do dnia 23.04.2013 r. 

40 zł. od zawodnika 

Wycofanie zgłoszonego zawodnika - 10 zł. opłata manipulacyjna (bez względu na czas 

wycofania, przykład: jeżeli zawodnik będzie wycofany na dwa dni przed zawodami opłata 

manipulacyjna również obowiązuje) 

 

 

Prezes OZKTWŁ 

Mariusz Lewandowski 
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