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WSTĘP 

 
 
 

Opracowane przepisy dostosowane są do zasad szerszego współzawodnictwa, na każdym 

poziomie  wyszkolenia,  z  troską  o  zachowanie  szerokiej  gamy  zasad  bezpieczeństwa, 

uwzględniając również udział w zawodach trenujących różne sztuk walki.  Przepisy te są 

narzędziem wzmacniającym autorytet sędziów, są również krokiem w kierunku ujednolicenia 

zasad sędziowania na  szczeblu  krajowym.
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ROZDZIAŁ I: OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE 
 

 

 

Artykuł 1: SPOSÓB ORGANIZACJI ZAWODÓW 

 

1. Turniej Karate może składać się z konkurencji Kumite i/lub Kata. Konkurencje Kumite mogą być 

podzielone na rozgrywki drużynowe i indywidualne. Rozgrywki indywidualne mogą dzielić    się na kategorie 

wiekowe i wagowe. Kategorie wagowe dzielą się ostatecznie na walki. Termin „walka” określa ponadto 

pojedynczą walkę Kumite, pomiędzy walczącymi ze sobą członkami drużyn. Będzie stosowany system  : 

eliminacyjny z repasażami. 

2. W przypadku zawodów w konkurencjach kata i kumie zaleca się organizatorowi przeprowadzenie   w 

pierwszej kolejności wszystkich konkurencji kata a następnie walk kumite. 

3. Rozgrywki indywidualne i drużynowe Kata przeprowadzone są systemem chorągiewkowym lub 

punktowym. 

4. Rozgrywki indywidualne i drużynowe Kumite przeprowadzone są jako styl wolny   bezkontaktowy.  

5 .  Drużyna kumite  mężczyzn i kobiet składają się po 3 zawodników. Dopuszczalne jest również 

regulaminowe określenie drużyny mieszanej z tym, że liczba kobiet i mężczyzn musi być wyraźnie ustalona; w 

przypadku drużyn mieszanych przeciwko sobie walczą osoby tej samej płci. 

6. Zaleca się stosowanie następującego podziału w konkurencjach: 

a) Podział według płci - w kata i kumite  drużynowym dopuszczalne są drużyny mieszane  tylko  jeśli 

organizator tak postanowi. 

b) Podział  według  stopni  zaawansowania:  biały,  żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski,    brązowy, 

czarny.  

c) Podział według wieku: 

Dzieci 

Żacy 

Młodz icy  

Kadeci 

Juniorzy 

Młodzieżowcy 

Seniorzy 

d) Podział według wagi w konkurencji Kumite: 

Dzieci 

Żacy 

Młodzicy 

Kadeci 

Juniorzy 
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Młodzieżowcy 

Seniorzy 

 

7. Organizator zawodów może oprócz rozgrywania tradycyjnych form kata zorganizować rozgrywki kata w 

„stylu wolnym” ( według własnych opracowań zawodnika lub drużyny ), jednak powinna to być konkurencja 

odrębna, sędziowana według ogólnych zasad. 

 

8. Organizator  zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów, w przypadku zgłoszenia mniej niż 

trzech zawodników w danej kategorii przy podziale na stopień, wiek i wagę ma prawo łączenia najbliższych 

kategorii w danej konkurencji. O podjętej decyzji Sędzia Główny powiadamia przed rozpoczęciem zawodów 

zainteresowanych trenerów poszczególnych zawodników. 

 
 

Artykuł 2: UDZIAŁ W ROZGRYWKACH 
 
 
 

Postanowienia ogólne: 

1. Po  oficjalnym  rozpoczęciu  losowania  żaden  zawodnik  nie  może  zostać  zastąpiony  przez  innego 

zawodnika w rozgrywkach indywidualnych. 

2. Zawodnicy lub drużyny, którzy/które nie stawiły się na zawody przed ogłoszeniem ich za otwarte, mogą 

zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Jeżeli zawodnik lub drużyna wycofuje się z turnieju i bez ważnych powodów lub bez poinformowania 

właściwych władz opuszcza zawody, wówczas Komisja Sędziowska  (powołana przez Sędziego Głównego 

Zawodów) zobowiązana jest do podjęcia działań dyscyplinarnych wobec takiego zawodnika lub drużyny. 

4. Jeżeli z powodu błędu administracyjnego do zawodów przystępuje niewłaściwy zawodnik, wówczas bez 

względu na wynik, walka zostanie uznana za nieważną. 

5. W przypadku połączenia dwóch kategorii (z uwagi na małą liczbę zgłoszonych zawodników) trener ma 

prawo do wycofania zawodnika z konkurencji przed jej rozpoczęciem, w uzasadnionym przypadku   ( np. duża 

różnica wiekowa, wagowa itp. odbierająca szansę na wyrównaną rywalizację ). Decyzja musi zostać podjęta 

przed rozpoczęciem zawodów  i zgłoszona Sędziemu Głównemu przez trenera danego zawodnika. Zawodnik 

ma prawo do zwrotu opłaty startowej za tą konkurencję. 

 

Kumite drużynowe: 

1. Do rozgrywek drużynowych może zostać dopuszczona tylko taka drużyna która posiada pełny skład.    

2. Przed rozpoczęciem rozgrywek przedstawiciel drużyny powinien dostarczyć Sędziemu Prowadzącemu    

oficjalną listę z nazwiskami zawodników z ustaloną kolejnością startów. Porządek startów może zostać 

zmieniony przed każdą rundą rozgrywek, ale raz przedłożony nie może ulegać zmianom. 

3. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana jeżeli jej przedstawiciel zmieni skład drużyny bez przedłożenia na 

piśmie porządku startów. 
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Artykuł 3:  SĘDZIOWIE 

 

1. Skład sędziowski podczas zawodów: 

a) Sędzia Główny Zawodów  

b) Sędzia Prowadzący (SP- Shusihin) 

c) Sędzia   Boczny (SB – Fukushin) dwóch sędziów na każdej planszy. (lub więcej propozycja ale cały skład 

musi być nieparzysty) 

d) Arbiter ( Kansa- funkcję tę może powierzyć Sędziemu  Głównemu Zawodów) 

Sędzia pomocniczy -  mierzący czas walki / protokolant konkurencji 

 

2. Sędzia Główny Zawodów: 

a) Kieruje   pracą   całego   zespołu   sędziowskiego:   przeprowadza   odprawę   początkową, wyznacza 

składy sędziowskie na poszczególne plansze, rozdziela kolejność prowadzenia konkurencji,   prowadzi   

ceremonię   przywitania   podczas   otwarcia   zawodów,   dba  o płynność  przebiegu  zawodów,  

współpracuje z Organizatorem Zawodów, nadzoruje pracę Sekretarza Zawodów. 

b) Odpowiada za zabezpieczenie zawodów w konsultacji z Organizatorem Zawodów, odnośnie 

przygotowania pola walki, zaopatrzenia i rozmieszczenia całego wyposażenia, potrzebnych uzgodnień, 

obsługi walk, nadzoru i środków bezpieczeństwa itp. 

c) Podejmuje ostateczne decyzje w kwestiach natury technicznej, które mogą powstać   podczas 

zawodów i o których przepisy nie wypowiadają się w sposób jednoznaczny. 

d) Sędzia Główny po zakończeniu  zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów. 

 

3. Sędzia Prowadzący (SP Shushin): 

Kieruje pracą zespołu sędziowskiego i personelu przydzielonego do obsługi konkurencji na   danej  planszy. 

a) Sędzia prowadzący jest upoważniony do prowadzenia walk na planszy, włączając w to rozpoczęcie, 

przerwanie i zakończenie walki. 

b) Przyznawanie punktów. 

c) Udzielanie, jeśli to  konieczne, Komisji Sędziowskiej, wyjaśnień odnośni  podejmowanych  decyzji. 

d) Nakładanie kar i udzielanie ostrzeżeń przed, w czasie i po walce. 

e) Otrzymywanie opinii Sędziów Bocznych i działanie na ich podstawie. 

f) Ogłaszanie walk dodatkowych (SAI SHIAI). 

g) Przeprowadzanie   głosowania   Zespołu   Sędziowskiego ( Sędzia prowadzący               i sędziowie 

boczni z danej planszy)  (Hantei) i ogłaszanie wyniku. 

h) Rozstrzyganie  remisów. 

i) Ogłaszanie  zwycięzcy. 

j) Władza SP nie jest ograniczona wyłącznie do pola walki, ale rozciąga się również na obszar do niego 

przyległy. 

k) SP wydaje wszystkie komendy i werdykty. 
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4. Sędziowie boczni ( SB Fkushin): 

Prawa Sędziów Bocznych są następujące: 

a) Pomaganie SP sygnalizacją chorągiewkami lub punktatorami w kata 

b) Korzystanie z prawa głosu w związku z podejmowaną decyzją. 

 

5. Sędziowie Boczni powinni uważnie obserwować walkę i sygnalizować SP swoją opinię w następujących 

przypadkach: 

a) Gdy zauważone zostaje trafienie na punkt. 

b) Jeżeli   zawodnik  podjął  zakazane  działanie  i/lub  wykonał  technikę zakazaną. 

c) Jeżeli zauważona zostaje kontuzja, niezdolność lub choroba  zawodnika. 

d) Jeżeli jeden lub obaj zawodnicy wychodzą poza pole walki (Jogai). 

e) W  każdym innym  przypadku, jeżeli zachodzi konieczność zwrócenia uwagi Sędziego Prowadzącego         

 

6. Sędzia Arbiter (Kansa): 

Przyjmuje oficjalne protesty które przekazuje Komisji Sędziowskiej. Udziela składającemu protest odpowiedzi 

o decyzji Komisji Sędziowskiej. 

 

7. Sędzia mierzący czas / protokolant (sędzia pomocniczy): 

Sędzia prowadzi protokół przebiegu konkurencji kata/kumite, lub dokonuje pomiaru czasu    w trakcie 

przebiegu walki kumite. 

 

8. Komisja Sędziowska 

Komisja Sędziowska składa się z trzech przedstawicieli wyłonionych spośród starszych sędziów 

wyznaczonych przez Sędziego Głównego Zawodów. Nie może być w jej składzie przedstawicieli        z 

jednego klubu. Komisja Sędziowska powinna także wyznaczyć dodatkowych sędziów oznaczonych numerami 

od 1 do 3, którzy automatycznie zastępują początkowo wyznaczonych członków Komisji Sędziowskiej  w 

sytuacji konfliktu interesu. 

 

Obowiązki Komisji Sędziowskiej: 

 Komisja zobowiązana jest do rozpatrywania oficjalnych protestów. 

 Podejmowanie ostatecznych decyzji w kwestiach natury technicznej, które mogą powstać podczas 

zawodów i o których przepisy nie wypowiadają się w sposób jednoznaczny. 

 Nakładać kary na zawodników. 
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Artykuł 4: Oficjalny strój sędziego , zawodnika i trenera 

 

Oficjalny strój sędziów, zawodników i  trenerów  powinien  odpowiadać następującym  wymogom: 

 

a) Sędziowie 

Oficjalny strój sędziowski składa się z: 

 granatowej jednorzędowej  marynarki z dwoma srebrnymi guzikami 

 białej koszuli z krótkimi rękawami, 

 krawatu w kolorze granatowym, z emblematem Polskiej Federacji Karate Sportowego,      

 gładkich popielatych spodni bez mankietów 

 granatowych lub czarnych skarpetek bez haftu 

 czarnego miękkiego obuwia 

 na wyposażeniu własny gwizdek i długopis 

 kobiety sędziujące zawody mogą nosić spinki. 

 zezwala się używanie innych krawatów, zgodnych z zasadami ubioru dla federacji z którymi 

współpracuje PFKS 

 

Oficjalny strój sędziowski powinien być noszony podczas wszystkich zawodów, kursów          i 

egzaminów. 

              

Wszyscy sędziowie muszą unikać prowadzenia walki, jeśli startuje zawodnik z tego samego klubu 

(federacji). Musi poinformować Sędziego Głównego Zawodów o takiej sytuacji. W zależności od 

sytuacji, Sędzia Główny Zawodów może zastąpić innym neutralnym (jeśli to możliwe) lub może 

zdecydować o pozostawieniu tego sędziego. 

 

b) Zawodnicy   

Zawodnicy w  konkurencji K u m i t e  i  K a t a  powinni nosić białe i czyste karate-gi odpowiadające 

następującym wymogom: 

 Długość górnej części k a r a t e - g i powinna być taka, aby po owinięciu pasem zakrywała 

biodra ale  nie dłuższa niż do ¾ uda. 

 Kobiety mogą zakładać pod Gi białe, jednolite koszulki typu T-shirt. 

 Rękawy karate-gi nie mogą być krótsze niż do połowy przedramienia ale nie dłuższe niż 

nadgarstka, rękawy nie mogą być zawijane. 

 Spodnie powinny być na tyle długie, aby zakrywały przynajmniej 2/3  podudzia i nie dłuższe niż do 

kostki, nogawki nie mogą być zawinięte. 

 Długość pasa powinna być taka, aby po właściwym jego zawiązaniu swobodne końce nie 

przekraczały długości do połowy uda. Szerokość pasa powinna wynosić ok. 5 cm. 

 Zawodnik powinien mieć krótko obcięte paznokcie. 

 Każdy  zawodnik/zawodniczka  powinien  mieć  czyste  włosy  i  tak  przystrzyżone lub upięte ,  
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aby nie przeszkadzały w walce lub w wykonaniu Kata. Dozwolone jest noszenie delikatnej gumki. 

 Nie  zezwala  się  na  zakładanie  opasek  na  głowę (Hachimaki). 

 Jeżeli Sędzia Prowadzący uzna, że zawodnik nosi włosy za długie, są one brudne lub posiada 

brudną karate-gę- może za zgodą Sędziego Głównego nie dopuść go do udziału w zawodach. 

 Zabrania się zawodnikowi noszenia bandaży lub opasek ochronnych za wyjątkiem tych, które    

zostaną zalecone przez Lekarza Zawodów. 

 Nie dopuszcza się do rozgrywek Kumite zawodników w okularach. 

 Zawodnik może na własną odpowiedzialność nosić miękkie szkła kontaktowe. 

 Noszenie metalowych klamer na zęby musi być zatwierdzone przez SP i lekarza zawodów. 

 Zawodnik ponosi pełna odpowiedzialność za jakiekolwiek kontuzje. 

 Niedozwolone jest noszenie w trakcie startu metalowych ozdób tj łańcuszków, pierścionków, 

kolczyków , bransoletek itp. 

 

Obowiązkowy sprzęt noszony przez zawodnika podczas zawodów: 

 

Podczas rozgrywek Kata i  Kumite jeden z zawodników nosi pas czerwony, a drugi pas niebieski. W 

walkach Kumite,  zawodnik  któremu  przydzielono  pas  czerwony powinien być wyposażony w 

czerwone ochraniacze na pięści a zawodnik z przydzielonym niebieskim pasem w ochraniacze na pięści 

koloru niebieskiego, jeżeli zawodnik używa ochraniaczy na stopy lub kasku ochronnego, bądź ochraniacza 

tułowia to powinny być one dobrane kolorystycznie jw. lub białe. 

Zaleca się używanie ochraniaczy krocza i piersi dla kobiet. 

 

Ochraniacze  na zęby i pięści są obowiązkowe 

 

c.  Trenerzy - powinni podczas całego turnieju nosić dres reprezentacyjny - klubowy, zaopatrzony  w  

oznakę identyfikacyjną. 

 

 

Sędzia Główny Zawodów może nie dopuścić do udziału w turnieju działacza lub zawodnika, który nie 

spełnia wymogów tego przepisu. 
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Artykuł 5.  PERSONEL ZAWODÓW 

 

1. Sekretarz zawodów 

 Podlega bezpośrednio Sędziemu Głównemu Zawodów. 

 Dba o prawidłowość i rzetelność wypełniania dokumentacji. 

 Kompletuje dokumentację zawodów. 

 Wykonuje inne polecenia i Sędziego Głównego Zawodów. 

 

2. Personel medyczny zostaje wyznaczony przez Organizatora Zawodów -  powinien  być   przygotowany do 

udzielania pierwszej pomocy zawodnikowi, który uległ wypadkowi lub zachorował w czasie turnieju. 

 

 

Artykuł 7. WYPOSAŻENIE  PLANSZY 

 

Dopuszcza  się  następujące  rodzaje,  ilości  oraz  sposób  posługiwania  się  wyposażeniem,  którego 

przygotowanie leży w gestii Organizatora turnieju: 

 Chorągiewki czerwone i niebieskie / lub białe dla każdego sędziego na planszy. Sędziowie 

Narożnikowi oraz Sędziowie Prowadzący otrzymują parę chorągiewek, lub punktatory przy pomocy 

których powinni wskazywać zwycięzcę oraz sygnalizować wszystkie swoje spostrzeżenia. 

 Stoper oraz gong lub urządzenie elektroniczne mierzące czas.  

 

Kumite: 

Rozmiar pola walki, z zasady, wynosi 8x8 metrów dla kadetów, juniorów, seniorów, oraz minimum 6x6 

metrów dla dzieci. Strefa bezpieczeństwa 2 metry z każdej strony. 

 

 Kata: 

1. Pole walki musi być płaskie i nie stwarzające zagrożenia. 

2. Pole walki musi mieć wielkość wystarczającą do niezakłóconego wykonania Kata. 

 

Sędziowie Boczni zajmują miejsca na przeciwko sędziego prowadzącego, po jego prawej i lewej stronie, na 

wysokości strefy bezpieczeństwa. Sędzia Prowadzący 2metry od środka tatami twarzą w kierunku Sędziów 

Bocznych. 

 

Zawodnicy ustawiają się po prawe i lewej stronie Sędziego Prowadzącego w wyznaczonych miejscach. 

Zawodnik Aka po prawej stronie Sędziego Prowadzącego, Ao po lewej stronie Sędziego Prowadzącego. 
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Wymiary planszy do kumite:  

 

 

 

 

                               

                                

 

 

 

 

 

 

        
                
 
 
 

Artykuł 8. Protesty przeciwko decyzjom sędziowskim 
 
 
1. Zawodnicy nie mogą osobiście zgłaszać protestów przeciwko decyzjom sędziowskim. 

2. Tylko w przypadku, jeśli decyzja sędziowska w sposób ewidentny narusza postanowienia Przepisów 

Sędziowania, protest do Arbitra może zgłosić kierownik ekipy, natychmiast po wykryciu nieprawidłowości. 

Przed złożeniem protestu  na piśmie kierownik ekipy musi wnieść opłatę do S ekretarza Zawodów. 

Wadium będzie zwrócone, jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

3. Arbiter powinien po otrzymaniu protestu od kierownika ekipy, do której należy zawodnik, osobiście  

rozpatrzyć   jego  treść.  Następnie  kieruje  protest do Komisji Sędziowskiej. 

Sędzia Główny na wniosek  Komisji Sędziowskiej zatrzymuje całą rundę Jeśli  okaże  się,  że  protest  jest  

ewidentnie  uzasadniony, Sędzia  Główny  poleca  Zespołowi  Sędziowskiemu zmianę decyzji i naprawę 

błędu. 

4. Jeżeli Komisja Sędziowska odrzuci protest musi przedstawić na piśmie swoje uzasadnienie w dwóch 

egzemplarzach. Przekazuje je Arbitrowi ,a ten przekazuje za pokwitowaniem jeden egzemplarz kierownikowi 

ekipy  drugi  Sekretarzowi Zawodów. 
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Artykuł 9. Kontuzje i wypadki podczas zawodów 

 

1. W przypadku wystąpienia kontuzji u zawodnika, Sędzia Prowadzący powinien natychmiast przerwać walkę, 

i wzywać lekarza. Udzielenie pomocy zawodnikowi nie może w sposób znaczący opóźnić przebiegu walki. 

2. Jeśli zawodnik, którego kontuzja nie okazała się na tyle poważna, aby wyłączyć go z walki odmawia jej 

kontynuowania - powinien zostać uznany za przegrywającego. 

3. W przypadku zaistnienia kontuzji podczas walki, która to kontuzja została spowodowana przez 

poszkodowanego lub jeśli obaj zawodnicy jednocześnie odnieśli obrażenia, za które obaj są 

odpowiedzialni - zawodnik wycofujący się z walki zostaje uznany za przegrywającego. W przypadku, jeśli obaj 

zawodnicy wycofują się z walki, a ewidentnej winy za kontuzję nie da się ustalić, walka zostaje uznana za 

remisową, zawodnicy zostają odsunięci od dalszych rozgrywek  

4. W przypadku, jeśli zawodnik zostanie uznany przez Lekarza Zawodów za niezdolnego do kontynuowania 

walki z powodu odniesionej kontuzji lub z jakichkolwiek innych przyczyn (np. powodów natury  psychicznej), 

Sędzia Prowadzący powinien  przerwać  walkę i zawiadomić  zawodnika o wycofaniu go z zawodów. Jeśli 

kontuzja została   spowodowana przez przeciwnika - zawodnik zostaje uznany za zwycięzcę. W innym 

przypadku zawodnik zostaje uznany za przegrywającego. 

5. Zawodnik, który wygrywa walkę poprzez dyskwalifikację przeciwnika, który spowodował jego kontuzję - nie 

może kontynuować walki bez zgody Lekarza Zawodów.  

6. W przypadku, jeśli obaj zawodnicy jednocześnie spowodują u siebie na wzajem kontuzje lub odczuwają 

skutki wcześniejszych kontuzji oraz zostaną uznani przez lekarza za niezdolnych do kontynuowania dalszej 

walki, to walka zostanie rozstrzygnięta na korzyść zawodnika który miał więcej punktów do tego momentu. W 

przypadku remisu podejmowana jest decyzja Hantej. W walkach drużynowych ogłaszany jest HIKIWAKE  

7. We wszelkich kwestiach dotyczących kontuzji, wypadków oraz predyspozycji psychicznych zawodników 

decyzję podejmuje jedynie Lekarz Zawodów. 

 

 

Artykuł 10. Rezygnacja z walki 

 

Zawodnik,  który  odmawia  kontynuowania  walki  z  powodów  innych  niż  kontuzje  lub  który z podobnych 

powodów prosi o wycofanie go z udziału w turnieju, zostaje uznany za przegrywającego. 

 

INNE KWESTIE 

 

1. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  nie  ujętej  przez  niniejsze  przepisy  lub w  przypadku wystąpienia 

wątpliwości co do ich zastosowania w danej sytuacji – Zespół Sędziowski powinien odbyć między sobą naradę 

w celu znalezienia rozwiązania  zaistniałego  problemu. 
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2. Każdy uczestnik zawodów, niezależnie od tego, czy jest zawodnikiem, czy działaczem klubowym, powinien 

przestrzegać zasad prawości charakteru, szczerości, pilności, szanować etykietę i przestrzegać zasady 

samokontroli. 

3. Jakiekolwiek zachowanie mające na celu kompromitację sztuk walki (dotyczy to wszystkich, którzy są 

związani z drużyną lub indywidualnym zawodnikiem) może spowodować dyskwalifikację zawodnika i/lub 

drużyny. 

4. Stosowanie środków dopingujących, alkoholu i narkotyków pod każdą postacią jest zabronione. Zawodnicy, 

trenerzy, sędziowie, obsługa zawodów, zażywający w/w środki, będą  zdyskwalifikowani     i usunięci z 

zawodów. 

 

 

Artykuł 11: Zmiany przepisów 

 

Zmiany  niniejszych  przepisów  w  całości  lub  w  części,  mogą  nastąpić  po  wyrażeniu  zgody  przez 

przynajmniej dwie trzecie liczby obecnych na zebraniu członków Komisji Sędziowskiej Federacji. 
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ROZDZIAŁ II: ZASADY ROZGRYWEK KUMITE 

 

 
 

PRZEPISY KUMITE 

ROZPOCZĘCIE – ZATRZYMANIE – KOŃCZENIE WALKI KUMITE 

Zawodnicy muszą się ustawić na linii do rozpoczęcia rundy. Jeśli jeden z nich jest nieobecny, będzie wzywany 

dwa razy przez mikrofon. Jeśli się nie stawi, zostanie uznany jako KIKEN. 

 

1. ROZPOCZĘCIE: 

 

Na początku rundy Zespół Sędziowski  staje na zewnętrznej krawędzi pola walki. Po formalnej wymianie 

ukłonów pomiędzy zawodnikami  i Zespołem Sędziowskim (Shomen ni-Rei – Otagai ni-Rei), Sędzia Prowadzący 

robi krok w tył, wszyscy pozostali sędziowie obracają się do wewnątrz i razem się kłaniają. Po wymianie 

ukłonów, Sędzia Prowadzący zaprasza Sędziego Bocznych  do zajęcia  miejsc (na zewnątrz pola walki) .Na 

polecenie sędziego Prowadzącego „Nakae” lub „Motonoichi”, zawodnicy wchodzą na pole walki. Walka 

rozpoczyna się po ogłoszeniu przez Sędziego Prowadzącego „Shobu Hajime”. 

 

2.  ATOSHI BARAKU 

 

Osoba mierząca czas da jeden sygnał gongiem, sygnałem dźwiękowym lub gwizdkiem wskazując  Atoshi 

Baraku, 10 sekund do końca walki. 

 

3. ZATRZYMANIE WALKI KUMITE 

 

Komendą „Yame” Sędzia Prowadzący zatrzymuje walkę i nakazuje zawodnikom zajęcie wyznaczonych  im  

miejsc . Sędzia wznawia walkę komendą „Tsuzukete Hajime”. 

 

W opisanych poniżej sytuacjach Sędzia Prowadzący komendą „YAME” przerywa walkę chwilowo. 

a) Jeśli obaj lub jeden z zawodników wyjdą poza pole walki. 

b) Jeśli SP poleca zawodnikowi poprawienie Karate-Gi lub ochraniaczy. 

c) Kiedy zawodnik przekroczył przepisy 

d) Jeśli SP uzna, że zawodnik lub zawodnicy nie mogą kontynuować walki z powodu kontuzji, choroby lub 

innych przyczyn. Po zasięgnięciu opinii Lekarza Zawodów, SP podejmuje decyzję co do kontynuacji walki. 

e) Jeśli zawodnik chwyci przeciwnika i nie wykona natychmiast po tym techniki lub rzutu w czasie   3  

sekund. 

f) Jeśli jeden lub obaj zawodnicy upadną lub są rzuceni i nie zostaje natychmiast wykonana żadna skuteczna 
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technika w ciągu 3 sekund. 

g) Jeśli obaj zawodnicy trzymają się lub klinczują bez próby rzutu lub innej techniki, w ciągu     3 

sekund. 

h) Jeśli zawodnicy stoją piersią w pierś bez próby rzutu lub innej techniki, w ciągu 3 sekund. 

i) Kiedy obaj zawodnicy są na ziemi na skutek upadku lub próby rzutu i rozpoczynają zapasy. 

j) Kiedy dostrzeżono punkt. 

k) Kiedy co najmniej dwóch SB pokazuje tą samą karę lub wskazuje punkt dla tego samego zawodnika. 

l) Kiedy zostaną naruszone przepisy przez trenera bądź działaczy klubu zawodnika. 

 

4. ZAKOŃCZENIE WALKI KUMITE 

 

Kiedy jest koniec walki, Sędzia mierzący czas daje dwa sygnały gongiem, sygnałem dźwiękowym, albo 

gwizdkiem. Po zatrzymaniu walki (Yame), Sędzia Prowadzący kończy walk. 

 

Po sprawdzeniu liczby punktów  ogłasza decyzję. zawodnikom. Ostateczny wynik zwycięski walki  jest 

ustanowiony przez zawodnika, który zdobywa prowadzenie zdobywając sześć punktów lub posiada większą 

liczbę punktów w momencie upływu czasu, albo uzyskuje wygraną przez decyzję sędziów (Hantei), przez kary 

nałożone na przeciwnika: Hansoku, Shikkaku lub przez wycofanie się przeciwnika - Kiken. 

 

Po formalnej wymianie ukłonów między walka jest zakończona. 

 

Sygnał  gongiem  kończący  walkę  oznacza  jednocześnie  koniec  możliwości zdobycia punktu w tej walce, 

nawet jeśli SP przez nieuwagę nie przerwie walki natychmiast. Sygnał kończący walkę nie oznacza bynajmniej 

zakazu nałożenia na zawodnika kary. Kary mogą być nakładane przez Zespół Sędziowski, aż do momentu, 

kiedy zawodnik opuści pole walki po jej zakończeniu. Kary mogą być nakładane również i potem, ale 

jedynie na wniosek Komisji Sędziowskiej. 

 

Kiedy walka kończy się równą ilością punktów lub bez punktów, Sędzia  Prowadzący oznajmia remis 

(HIKIWAKE) i rozpoczyna się SAI SHIAI, o ile ma zastosowanie. 

 

W walkach indywidualnych, gdy jest remis, wszystkie kary i ostrzeżenia przyznane w pierwszej walce zostają  

usunięte z tablicy wyników i zostaje rozegrana dodatkowa walka o czasie 1 minuty (SAI SHIAI). SAI SHIAI jest 

nową walką, na koniec której zostanie ogłoszony zwycięzca. W wypadku, gdy żaden  z zawodników nie 

zdobędzie punktu lub uzyskane punkty są równe, decyzja zostanie podjęta przez ostateczne głosowanie SP i  

 

Sędziów Bocznych (HANTEI). Decyzja o zwycięstwie jednego lub drugiego zawodnika musi być obligatoryjnie 

podjęta, według następujących zasad: 
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a) postawa, duch walki i siła prezentowana przez zawodników, 

b) dominacja taktyki i prezentowane techniki, 

c) który z zawodników zainicjował więcej akcji. 

 

W walkach drużynowych, w wypadku remisu, nie rozgrywamy walk dodatkowych              (SAI SHIAI), oprócz 

sytuacji podanych poniżej. 

 

W walkach drużynowych zwycięża ta drużyna, która ma więcej walk zwycięskich. 

Jeśli obie drużyny mają taką samą ilość zwycięstw, to zwycięzcą zostaje drużyna, której zawodnicy zdobyli 

więcej punktów (Ipponów), biorąc tu pod uwagę walki wygrane i przegrane. 

 

Jeśli obie drużyny mają taką samą ilość walk zwycięskich i punktów, to wówczas powinna zostać rozegrana 

decydująca walka. W wypadku, gdy i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, Sędzia Prowadzący ogłasza 

dodatkową walkę („SAI SHIAI”), 1  min. W walce tej biorą udział zawodnicy   wyznaczeni przez kierownika 

ekipy . W wypadku,  jeśli  żaden z zawodników  nie zdobędzie punktu lub  punkty są  równe, decyzja 

zostanie podjęta przez głosowanie Sędziego Prowadzącego i Sędziów Bocznych (Hantei).według kryteriów 

takich samych jak w walkach indywidualnych. 

 

W walkach  drużynowych kobiet i  mężczyzn,   ekipa,  która  wygrywa  dwie   walki,  ogłoszona jest zwycięską. 

 

 

Artykuł 1.  PUNKTACJA 

 

1. Przyznaje się następujące punkty za akcje techniczne: 

a) IPPON i WAZA-ARI 

b) IPPON – (2 punkty) przyznawany jest za: 

 kopnięcia na poziom JODAN 

 dowolną punktowaną technikę po podcięciu , rzucie lub samoistnym upadku przeciwnika 

c) WAZA-ARI – (1 punkt) przyznawany jest za: 

 kopnięcia na poziom CHUDAN 

 techniki ręczne wykonane pięścią SEIKEN lub UCHI na poziom CHUDAN lub JODAN 
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2. Punkty przyznawane są, kiedy technika jest wykonana zgodnie z następującymi  kryteriami na strefę 

punktowaną: 

 

Dobra forma 

Technika wykonana w „dobrej  formie” musi wykazywać duże prawdopodobieństwo skuteczności, jaką by 

prawdopodobnie miała, gdyby została wykonana według zasad tradycyjnego Karate. 

 

Sportowa postawa 

Jest składnikiem  dobrej  formy  i  dotyczy  uczciwej, niezłośliwej walki,   dotyczy również     wysokiej 

koncentracji, nierozerwalnie związanej  z punktowaną techniką. 

 

Dynamicznie wykonanie 

Określa siłę i szybkość techniki oraz widoczną wolę  sukcesu. 

 

Zachowanie ciągłej uwagi (Zanshin) 

Jest kryterium często pomijanym przy ocenie techniki. Jest to stan ciągłego zaangażowania, w którym 

zawodnik utrzymuje koncentrację, obserwację i świadomość możliwości przeciwnika do kontrataku. Zawodnik 

nie odwraca twarzy w czasie wykonywania techniki i pozostaje twarzą do niego, również po technice. 

 

“Wejście w czas” (“Timing”) 

Oznacza wykonanie techniki, wtedy kiedy ma ona największy potencjalny efekt. 

 

Właściwy dystans 

Oznacza wykonanie techniki w takim dystansie, który zapewnia jej największą efektywność. I tak np. jeśli 

technika jest wykonywana w  momencie,  gdy  przeciwnik  szybko  ucieka  do  tyłu,  to  potencjalny  efekt 

takiego ciosu jest ograniczony. 

Pojęcie „dystansu” odnosi się również do punktu, w którym technika dochodzi do celu lub dochodzi do 

bezpośredniej jego bliskości. Cios lub kopnięcie, które uderza w miejsce między powierzchnią skóry a 5 cm od 

twarzy, powinien być uznany za wykonany we właściwym dystansie. Jednak techniki  na poziom Jodan 

wykonane w zbliżonym dystansie i których przeciwnik nie usiłuje zblokować lub uniknąć, zostaną zaliczone 

pod warunkiem, że technika odpowiada pozostałym kryteriom. W zawodach dzieci i młodzików, nie jest 

dopuszczalny żaden kontakt na głowę, twarz  (lub maskę twarzy) u  kadetów  i juniorów tylko bardzo lekkie 

dotknięcie (poprzednio znane jako dotyk skóry)  a w przypadku kopnięć punktowany dystans jest zwiększony 

do 10 cm. 
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3.  Ataki są ograniczone do następujących stref: 

 

a) Głowa 

b) Twarz 

c) Szyja 

d)  Brzuch 

e) Klatka Piersiowa 

f) Plecy 

g) Boki 

 

Efektywna  technika,  wykonana  w  momencie  sygnału  kończącego  walkę, jest ważna. Atak, jeśli nawet był 

skuteczny, ale wykonany po komendzie do przerwania lub zatrzymania walki nie może zostać zaliczony, a 

nawet może zostać nałożona kara na popełniającego takie wykroczenie. 

Żadna technika, nawet poprawna technicznie, nie zostanie zaliczona, gdy zostanie wykonana w czasie, gdy 

obaj zawodnicy byli poza polem walki. Jednak, gdy jeden z  zawodników  wykona  efektywną  technikę,  

pozostając  w  obszarze  pola  walki, zanim SP powie „YAME”, to zostanie ona zaliczona. 

 

Jednocześnie wykonane przez obu zawodników punktowane techniki (AIUCHI) nie są zaliczane. 

 

 

Artykuł 2 : ZACHOWANIA ZABRONIONE 

 

Są dwie kategorie zabronionych zachowań: Kategoria 1 i Kategoria 2. 

Kategoria 1 i Kategoria 2 przewinień, nie krzyżują się. 

 

KATEGORIA 1: 

1. Techniki z nadmiernym kontaktem, dotyczy to ataku na punktowane miejsca i technik z kontaktem na 

gardło. 

2. Ataki na ręce lub nogi, krocze, stawy czy podbicie stopy. 

3. Ataki na twarz otwartą dłonią.  

4. Niebezpieczne lub zabronione rzuty. 

 

Techniki rzutów są podzielone na dwa rodzaje. Ustalone “konwencjonalne” podcięcia karate, takie jak de ashi 

barai, ko uchi gari itd., wtedy gdy przeciwnik zostaje wytrącony z równowagi lub rzucony, ale bez 

wcześniejszego chwycenia go – i takie rzuty, które wymagają chwytu czy trzymania  w trakcie wykonywania 

rzutu. Rzut musi być przez cały czas kontrolowany przez  rzucającego i przeciwnik musi być trzymany przez 

cały czas rzutu, tak aby mógł bezpiecznie wylądować. Rzuty przez bark, takie jak seio nage, kata garuma, są 
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zakazane, jak również rzuty “poświęcenia” takie jak tomoe nage, sumi gaeshi itp. Jest również zabronione 

chwytanie poniżej talii przeciwnika podnoszenie i rzucanie go lub sięganie w dół, aby poderwać nogi. Jeśli 

przeciwnik zostaje kontuzjowany co jest rezultatem rzutu, Zespół Sędziowski zadecyduje czy przyznać za to 

karę. 

 

KATEGORIA 2: 

1. Udawanie lub wyolbrzymianie kontuzji. 

2. Powtarzające się wyjścia poza pole walki (JOGAI). 

3. Stwarzanie  zagrożenia  dla  samego  siebie  poprzez  pobłażliwe  zachowanie, które narażają  zawodnika na 

kontuzję przez przeciwnika lub nieumiejętność przyjęcia właściwych środków dla własnej obrony (MUBOBI). 

4. Unikanie walki, nie dając tym samym przeciwnikowi możliwości zdobycia punktu. 

5. Trzymanie, zapasy,  pchanie, chwytanie lub stanie piersią w pierś bez próby rzutu lub innej    techniki. 

6. Techniki, które ze względu na swoją naturę, uniemożliwiają kontrolowanie ich dla bezpieczeństwa   

przeciwnika oraz niebezpieczne i niekontrolowane ataki. 

7. Symulowane ataki głową, kolanami czy łokciami. 

8. Mówienie do lub prowokowanie przeciwnika, nie słuchanie poleceń SP, nieuprzejme zachowanie   w 

stosunku do sędziów lub inne naruszanie etykiety. 

 

 

TYLKO DLA SENIORÓW  i MŁODZIEŻOWCÓW JEST DOPUSZCZALNY KONTAKT TECHNIK  

RĘCZNYCH  i NOŻNYCH NA TWARZ 

 

Dla seniorów i młodzieżowców jest dozwolony bezkontuzyjny , lekki, kontrolowany “dotykowy” kontakt 

technik ręcznych i nożnych na twarz, głowę i szyję (ale nie na gardło). Jeśli kontakt jest według sędziego za 

silny, ale nie zmniejsza możliwości zawodnika do wygrania, powinno zostać przyznane (KEIKOKU).  Za drugie 

przewinienie powinno zostać przyznane HANSOKU CHUI. Za trzecie takie same  przewinienie  przyznaje się 

dyskwalifikację  przez  HANSOKU. 

Dla Dzieci, Młodzików, Kadetów i  Juniorów   żaden  kontakt na głowę, twarz i szyję (włączając maski       

na twarz) nie jest dopuszczalny dla technik ręcznych i nożnych. Każdy kontakt, nieważne jak lekki musi być 

ukarany, chyba że został on spowodowany przez poszkodowanego (MUBOBI). 

 

KEIKOKU:  KEIKOKU jest przyznawane za mniejsze przewinienia, lub za     przewinienia nie tak poważne, aby 

przyznać HANSOKU-CHUI. 

 

HANSOKU-CHUI:  HANSOKU-CHUI jest zazwyczaj nakładane za przewinienie, które już było  uprzednio  

ukarane  w  tej  walce KEIKOKU, chociaż można przyznać je bezpośrednio za poważne przewinienie, które nie 

zasługuje na HANSOKU. 
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HANSOKU:  HANSOKU jest przyznawane za  bardzo poważne przewinienie lub kiedy HANSOKU CHUI zostało 

już przyznane. Wynikiem jest dyskwalifikacja zawodnika. 

 

W walkach drużynowych wynik  zawodnika który został ukarany karą HANSOKU  zostaje ustawiony na zero a  

j e g o  p r z e c i w n i k a  na 6 punktów. 

 

SHIKKAKU:  To dyskwalifikacja z danego  turnieju, rozgrywek lub meczu. W celu określenia zakresu 

obowiązywania  kary  SHIKKAKU musi być przeprowadzona narada Komisji Sędziowskiej. SHIKKAKU zostaje 

nałożone w przypadku,  gdy  zawodnik  nie  wykonuje poleceń  sędziego,  działa  złośliwie,  lub popełnia akt, 

który godzi w prestiż i honor Karate-Do oraz inne zachowania, które pozostają w sprzeczności z przepisami.  

W walkach drużynowych wynik zawodnika który został ukarany karą SHIKKAKU zostaje ustawiony na zero a 

jego przeciwnika na 6 punktów. 

 

SHIKKAKU  może  zostać  nałożone  bezpośrednio  bez  jakiegokolwiek ostrzeżenia. Zawodnik nie musi 

popełnić wykroczenia, aby otrzymać tę karę - wystarczy, że trener lub niewalczący członek drużyny zachowają 

się w sposób naruszający prestiż i honor KARATE DO. Jeżeli SP jest przekonany, że zawodnik działał złośliwie, 

to bez względu na to, czy jego działania spowodowały kontuzję przeciwnika, czy nie, kara SHIKKAKU, a nie 

HANSOKU, jest właściwą karą.  SHIKKAKU musi zostać ogłoszone publicznie. 

 

 

Artykuł 3: KONTUZJE I WYPADKI PODCZAS ZAWODÓW 

 

1. KIKEN  lub  rezygnacja  ma  miejsce  wtedy,  gdy  zawodnik  lub  zawodnicy  nie stawiają się na pole walki po 

wywołaniu, nie mogą kontynuować walki, rezygnują z walki lub zostają wycofani decyzją SP. Podstawą do 

rezygnacji z walki może być kontuzja nie wynikająca z zachowania przeciwnika. 

2. Jeżeli dwóch zawodników spowoduje jednocześnie kontuzje u siebie nawzajem lub jeśli odczuwają skutki 

wcześniejszych kontuzji oraz zostają uznani przez lekarza zawodów za niezdolnych do kontynuacji walki, to 

walka zostaje rozstrzygnięta na korzyść tego zawodnika, który miał więcej punktów do momentu przerwania 

walki. W walkach indywidualnych, jeżeli ilość punktów jest taka sama, to o wyniku decyduje HANTEI. W 

walkach drużynowych SP ogłosi remis (HIKIWAKE). Jeśli taka sytuacja zdarzy się w dogrywce SAI SHIAI w 

decydującej walce drużynowej, wówczas tylko werdykt (HANTEI) może określić ostateczny rezultat. 

3. Zawodnik, który został uznany przez lekarza zawodów za niezdolnego do walki, nie może  już ponownie 

walczyć w tych zawodach. 

4. Kontuzjowany zawodnik, który wygrywa walkę przez dyskwalifikację przeciwnika, nie może ponownie 

walczyć bez zgody lekarza. Jeśli jest kontuzjowany, może wygrać  drugą  walkę  przez  dyskwalifikację,  ale  

natychmiast  po  tym  zostaje wycofany z dalszych walk KUMITE na tych zawodach. 
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5. Jeśli zawodnik zostaje kontuzjowany, SP powinien natychmiast przerwać walkę i zawołać lekarza. Lekarz 

jest upoważniony jedynie do postawienia diagnozy i udzielenia pomocy. 

6. Zawodnik,  który  zostaje  kontuzjowany  w  czasie  walki  i  potrzebuje  opieki medycznej, otrzyma na 

to 3 minuty czasu. Jeśli opatrzenie nie skończy się w tym czasie, SP zadecyduje, czy zawodnik zostanie 

odsunięty od dalszej walki czy zostanie przedłużony czas opatrywania. 

7. Każdy  zawodnik,  który  upadnie,  zostanie  rzucony  lub  przewrócony  na  skutek uderzenia     i nie 

powróci do pełnej postawy stojącej w ciągu 10 sekund, jest uznany za   niezdolnego   do   walki i 

automatycznie   zostaje   wycofany    z  wszystkich konkurencji kumite na danych zawodach. W przypadku, 

jeśli zawodnik upadnie, zostanie rzucony lub przewrócony na skutek uderzenia i nie stanie natychmiast                   

w pełni wyprostowany na nogach, SP daje sygnał gwizdkiem Sędziemu Mierzącemu Czas, aby rozpoczął 

mierzenie czasu 10 sekund, wzywając jednocześnie lekarza. Sędzia Mierzący Czas zatrzyma zegar w 

momencie, gdy SP podniesie go góry rękę. We wszystkich przypadkach, w których rozpoczęto odliczanie 10 

sekund doktor będzie proszony o zbadanie zawodnika. 
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ROZDZIAŁ III: ZASADY ROZGRYWEK KATA 
 

 
PRZEPISY KATA 

ARTYKUŁ : 1 ORGANIZACJA ZAWODÓW KATA 

 

Zawodnicy będą prezentować w trakcie zawodów zarówno Kata obowiązkowe („SHITEI”) jak i dowolne - 

„TOKUI”. Kata prezentowane powinny być zgodne ze szkołami  Karate-do bazującymi  na  systemach  GOJU, 

SHITO, SHOTO i WADO. Lista obowiązkowych Kata znajduje się w „Dodatku 1” a lista Kata dowolnych w 

„Dodatku 2”. 

W czasie prezentacji SHITEI  Kata nie są dopuszczalne jakiekolwiek zmiany. 

W czasie prezentacji TOKUI   Kata zawodnik może wybrać je pierwszych listy znajdującej się   w Dodatku 1. Są 

dopuszczalne zmiany zgodne z nauczaniem w różnych szkołach. 

Osoba  zapisująca wynik  będzie  zapisywała  nazwę  wybranego  Kata  przed rozpoczęciem każdej rundy. 

Zawodnicy muszą wykonać różne Kata w każdej rundzie. Raz wykonane Kata nie może być powtórzone. 

Zawodnik w repasażach może wykonać Kata SHITEI lub TOKUI z zastrzeżeniem paragrafu  powyżej. 

W walkach o medale podczas rozgrywek Kata Drużynowego, dwie finałowe drużyny będą prezentować Kata 

wybrane z listy TOKUI Kata z Załącznika 1. A następnie wykonają interpretację Kata - BUNKAI. Dozwolony 

czas na demonstrację BUNKAI wynosi 5  minut.  Oficjalny  Sędzia  Mierzący  Czas  włączy  stoper,  jak  

tylko członkowie drużyny Kata wykonają ukłon po zakończeniu prezentacji Kata i zatrzymuje go, przy 

końcowym ukłonie po zakończeniu prezentacji BUNKAI. Drużyna, która nie wykona ukłonu po zakończeniu 

kata lub która przekroczy czas 5 minut zostanie zdyskwalifikowana. Użycie tradycyjnych broni, dodatkowego 

sprzętu czy ubioru jest zabronione. 

Ilość i  rodzaj  wymaganego  do  prezentacji  Kata,  zależy  od  liczby indywidualnych  zawodników lub drużyn 

biorących udział w rozgrywkach i jest to pokazane w następującej tabeli. Wolny los jest liczony jak zawodnik 

lub ekipa. 

 

Liczba zawodników lub 
drużyn 

Liczba wymaganych Kata Liczba Tokui Kata Liczba Shitei Kata 

65 - 128 7 5 2 

33 - 64 6 4 2 

17 - 32 5 3 1 

9 – 16 4 3 0 

5 – 8 3 3 0 

4 2 2 0 
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ARTYKUŁ 2 : ZESPÓŁ ŚĘDZIOWSKI 

 

1. Do każdej  walki, zostanie  wyznaczony zespół sędziowski w składzie: 

 Sędzia Prowadzący (SP- Shusihin), 

 Sędzia Boczny (SB – Fukushin) dwóch sędziów na każdej planszy. (lub więcej  ale cały skład musi być 

nieparzysty). 

2. Sędziowie do Kata nie mogą być z tego samego klubu, co startujący zawodnik. 

3. Dodatkowo wyznaczy się osoby mierzące czas, zapisującego wyniki i nazwy Kata oraz spikera. 

4. Sędzia Prowadzący siedzi na środkowej pozycji naprzeciw zawodników, a pozostali dwaj sędziowie przy 

narożnikach pola walki. 

5. Każdy Sędzia powinien posiadać czerwoną i niebieską chorągiewkę. 

 

 

ARTYKUŁ 3: KRYTERIA DECYZJI 

 

Kata musi być wykonywane z kompetencją i musi demonstrować jasne zrozumienie tradycyjnych zasad, 

które zawiera. Przy ocenie prezentacji przez zawodnika lub drużynę, Sędziowie będą zwracać szczególną 

uwagę na: 

a) Realistyczną demonstrację sensu Kata. 

b) Zrozumienie użytych technik - BUNKAI. 

c) Dobry timing, rytm, szybkość, balans i koncentrację siły - (KIME). 

d) Poprawne i właściwe oddychanie, jako wzmocnienie KIME. 

e) Poprawne skupienie uwagi - Chakugan i koncentrację. 

f) Poprawne pozycje - DACHI z właściwym napięciem w nogach i stopach umieszczonych płasko na 

podłożu. 

g) Poprawne napięcie mięśni brzucha - HARA i nie podnoszenie bioder do góry i w dół w trakcie ruchu. 

h) Poprawną formę - KIHON prezentowanego stylu. 

i) Wykonanie powinno być także oceniane pod kątem wyróżnienia  innych punktów, takich jak stopień 

trudności prezentowanego Kata. 

j) W  Kata  Drużynowym  punktem  dodatkowym  jest  synchronizacja  bez   zewnętrznych   sygnałów. 

 Zawodnik, który zmienia SHITEI Kata zostanie zdyskwalifikowany. 

 Zawodnik, który zatrzymuje się w trakcie prezentacji SHITEI lub TOKUI Kata, lub prezentuje  Kata  

inne  od  zapowiedzianego  lub  zapisanego  zostanie zdyskwalifikowany. 

 Zawodnik, który powtarza Kata lub prezentuje Kata niewłaściwe dla rundy zostanie 

zdyskwalifikowany. 
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ARTYKUŁ 4: PRZEBIEG WALK 

 

Walka Kata 

1. Na początku każdej walki i po wywołaniu nazwisk, obaj zawodnicy, jeden z czerwonym pasem AKA i drugi z 

pasem niebieskim AO, ustawiają się na linii wyjściowej  planszy,  twarzą  do  SP.  Po  wykonaniu  ukłonu sobie 

i do  Zespołu Sędziowskiego,  AO  wycofuje  się  na  zewnątrz  pola  walki,  AKA  przechodzi  na pozycję 

startową. Po wykonaniu ukłonu do Zespołu Sędziowskiego  i wyraźnej zapowiedzi nazwy prezentowanego 

Kata, AKA   rozpoczyna jego wykonanie. Po zakończeniu i ukłonie  AKA  opuszcza  pole  walki  i  oczekuje  na  

prezentację  AO. Po ukończeniu Kata przez AO, obaj wracają na planszę i oczekują na decyzję Zespołu 

Sędziowskiego. 

2. Jeśli Kata nie jest zgodne z przepisami lub są inne nieprawidłowości, SP może wezwać   pozostałych 

Sędziów, aby przeanalizowali werdykt. 

3. Jeśli zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, SP wykonuje gest chorągiewkami (tak jak w geście Torimasen 

w Kumite), po zakończeniu prezentacji Kata przez obu zawodników. 

4. Po zakończeniu prezentacji obu Kata, zawodnicy stają obok siebie na linii wyjściowej planszy. SP wzywa 

dwutonowym, ostrym gwizdkiem Sędziów do podjęcia decyzji - HANTEI, a sędziowie oddają swoje głosy. 

5. Decyzją może być tylko wygrana dla AKA lub AO. Nie ma żadnych remisów zawodnik,  który  otrzyma  

większość głosów, jest ogłaszany zwycięzcą przez spikera. 

6. Zawodnicy kłaniają się sobie, następnie Zespołowi Sędziowskiemu i opuszczają  obszar pola walki. 

 

 

 

ARTYKUŁ 5 : ZAWODNICY 

 

Zawodnicy noszą pasy koloru: 

1. AKA – czerwonego lub AO – niebieskiego 

- Dotyczy:   SENIOR, MŁODZIEŻOWIEC, JUNIOR, JUNIOR MŁODSZY 

2. Według posiadanego stopnia karate: 

- Dotyczy:   MŁODZIK, ŻAK, DZIECI 
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KRYTERIA ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA 

 

1. Zawodnicy w konkurencjach SENIOR , MŁODZIEŻOWIEC , JUNIOR , JUNIOR MŁODSZY 

mogą wykonywać dowolne kata z listy Tokui   prezentując w każdej rundzie inne kata. 

Zawodnicy wykonują kata pojedynczo pierwszy aka następnie AO. 

2. Zawodnicy w konkurencjach MŁODZIK prezentują wybrane przez siebie  kata na przemian minimum 2 

różne kata /np.  wg zasady 1 runda taykyoku, 2 runda Heban 1, 3 runda taykyoku  bądź inne / rodzaj kata 

wybiera zawodnik. 

3. Zawodnicy w konkurencjach  ŻAK, DZIECI  prezentują kata równolegle, według zawodnika z niższym 

stopniem. Kata musi być zapowiedziane  przez sędziego prowadzącego, oraz potwierdzone przez obu 

zawodników. 

4. W walce finałowej oraz o 3 miejsce zawodnicy wykonują TOKUI  KATA naprzemiennie 

 

KRYTERIA KATA DLA KONKURENCJI WIEKOWYCH 

1. Walki kata rozgrywane są systemem chorągiewkowym. 

2. Zawodnik prezentuje dowolne kata z zachowaniem gradacji dla poszczególnych grup wiekowych: 

 SENIOR – od Heian Godan, 

 MŁODZIEŻOWIEC  – od Heian Jodan, 

 JUNIOR – od Heian Sandan, 

 JUNIOR MŁODSZY (KADET) – od Heian Nidan, 

 MŁODZIK – patrz punkt 3.2, 

 ŻAK – patrz punkt 3.3, 

 DZIECI – patrz punkt 3.3.  
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TERMINOLOGIA KUMITE 

 

SHOBOKU 

HAJIME 

Rozpoczęcie walki. Po komendzie SP robi krok w tył. 

ATOSHI BARAKU Zostało mało 

czasu do końca 

walki. 

Dźwiękowy sygnał Podawany przez Sędziego Mierzącego 

czas. 10 sekund przed końcem walki i SP ogłasza „ATOSHI 

BARAKU”. 

YAME Stop. Przerwanie lub koniec walki. W raz z komendą SP 

rozdziela zawodników ostrym ruchem ręki ku dołowi. 

MOTO NO ICHI Pozycje wyjściowe. Zawodnicy i Sędziowie powracają na swoje pozycje 

wyjściowe. 

TSUZUKETE Walczyć. Ponaglenie do kontynuowania walki, która została 

zatrzymana bez komendy. 

TSUZUKETE 

HAJIME 

Kontynuacja walki 

– Rozpocząć! 

SP stoi w pozycji przedniej. Kiedy wydaje komendę 

„TSUZUKETE…” otwiera swoje ręce, dłonie skierowane 

wnętrzem do zawodników. Gdy mówi „HAIJME” obraca 

dłonie do środka i szybko zbliża je do siebie, robiąc w tym 

samym momencie krok w tył. 

SHUGO Wezwanie sędziów 

bocznych. 

SP wzywa Sędziów Bocznych na końcu walki lub meczu, 

aby zaproponować Shikkaku. 

HANTEI Werdykt. SP prosi o werdykt na koniec nierozstrzygniętej walki po 

Encho Sen. Po krótkim gwizdku, Sędziowie Boczni, 

prezentują swój werdykt sygnałem chorągiewką i SP 

pokazuje swój werdykt w tym samym momencie, 

używając rąk/ręki. 

HIKIWAKE Remis. W przypadku remisu w Hantli, SP krzyżuje ręce na 

wysokości klatki piersiowej, następnie rozkłada je 

szeroko, trzymając dłonie grzbietem ku dołowi. 

TORIMASEN Technika nie do 

zaliczenia. 

SP krzyżuje swoje ręce, a następnie wykonuje ruch cięcia, 

dłonie grzbietem do góry. 

ENCHO-SEN Dogrywka. SP rozpoczyna walkę komendą „SHOBU HAIJME”. 
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AIUCHI Jednoczesne 

wykonanie techniki 

punktowanej. 

Żaden punkt nie jest zawodnikom przyznawany. SP 

kieruje obie pięści przed klatkę piersiową. 

AKA (AO) KACHI Czerwony 

(niebieski) 

wygrywa. 

SP unosi rękę w górę ukośnie w stronę zwycięzcy. 

AKA (AO) 

WAZARI 

Czerwony 

(niebieski) dostaje 

1 punkt. 

SP prostuje rękę w dół pod kątem 45° w bok, w stronę 

zawodnika. 

AKA (AO) IPPON Czerwony 

(niebieski) dostaje 

2 punkty. 

SP prostuje rękę w górę pod kątem 45° w bok, w stronę 

zawodnika. 

KEIKOKU Kara. SP pokazuje Kategorię Przewinień 1 lub 2, a następnie 

wskazuje w dół palcem wskazującym ustawionym pod 

kątem 45° w kierunku karanego. 

HANSOKU-CHUI Kara. SP pokazuje Kategorię Przewinień 1 lub 2, a następnie 

wskazuje swoim palcem wskazującym poziomo w 

kierunku karanego. 

HANSOKU Dyskwalifikacja. SP pokazuje Kategorię Przewinień 1 lub 2, a następnie 

wskazuje swoim palcem wskazującym w górę pod kątem 

45° w kierunku karanego i ogłasza zwycięstwo dla 

przeciwnika. 

JOGAI Wyjście poza pole 

walki. 

SP kieruje palec wskazujący w stronę bocznej linii, aby 

wskazać Sędziom Bocznym, że zawodnik wyszedł poza 

pole walki. 

SHIKKAKU Dyskwalifikacja 

„Opuść pole 

walki”. 

SP pokazuje najpierw w górę pod kątem 45° w kierunku 

karanego, a następnie kieruje go na zewnątrz i poza pole 

walki z komendą „AKA (AO) Shikkaku”. Po czym ogłasza 

wygraną przeciwnika. 

KIKEN Poddanie. SP pokazuje palcem wskazującym, w dół pod kątem 45° w 

kierunku linii wyjściowej zawodnika. 

MUBOBI Samo narażanie 

się. 

SP dotyka swojej twarzy, a następnie obraca swoją dłoń 

pod kątem w przód, wycofuje ją tam i z powrotem, aby 

wskazać Sędziom Bocznym, że zawodnik nie dba o swoją 

obronę. 
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  GESTYKULACJA 
 
 
 
 
 
 

 

SHOMEN-NI-REI 

SP wyprostowuje swoje ręce wnętrzem 

dłoni do przodu 

 
 
 
 
 
 
 

OTAGAI-NI-REI 

SP  pokazuje  obu zawodnikom,  

aby się sobie ukłonili. 

 
 
 
 

 

 

SHOBU HAJIME 
 

“Rozpoczęcie walki” 

Po tej komendzie, SP robi krok w tył. 

 
 
 
 

 
 

YAME“Stop” 

Przerwanie lub koniec walki. 

Z chwilą ogłoszenia, SP wykonuje ostry ruch ręką w dół. 

 
 
 
               
 
 

SUZUKETE HAJIME 

“Kontynuacja walki- Rozpocząć!” 

Tuż po wydaniu komendy “Tsuzukete...”, stojąc w pozycji 

przedniej, SP otwiera swoje ręce, dłonie skierowane wnętrzem 

do zawodników. Gdy  mówi  “...Hajime” obraca dłonie do środka 

i szybko zbliża je do siebie, robiąc w tym samym momencie krok 

w tył. 
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WERDYKT SĘDZIOWSKI 

Po ogłoszeniu “YAME”, SP używając opisanego sygnału,  

wskazuje swoją opinię  unosząc  ugiętą  rękę w  łokciu, 

w stronę  punktującego zawodnika. 

 
 
 
 
 
 
 

 

IPPON (Dwa punkty)  

SP prostuje swoją rękę w górę pod 

kątem 45° w górę, w stronę zawodnika. 

 

 

 

 

 

WAZA-ARI (jeden punkt) 

SP prostuje swoją rękę w dół 

pod kątem 45° w dół, w stronę zawodnika 

 
 
 
 
 
 
 

ODWOŁANIE OSTATNIEGO WERDYKTU  

SP obraca się w kierunku zawodnika, wydaje komendę “Aka” 

lub “Ao”, krzyżuje swoje ręce,  a następnie wykonuje gest 

cięcia, dłońmi w dół, aby pokazać, że  ostatnia decyzja zostaje 

odwołana. 

 
 
 
 
 
 

NO KACHI (Wygrana)  

Na  końcu  walki  lub  meczu, SP ogłaszając  

„AKA (lub AO) No  Kachi”,  prostuje swoją rękę  

pod kątem 45º w stronę zwycięzcy. 
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KIKEN “Poddanie się” 

SP pokazuje palcem wskazującym, w dół, w kierunku  

linii wyjściowej zawodnika i następnie przyznaje  

wygraną przeciwnikowi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SHIKKAKU “Dyskwalifikacja, Opuść pole walki”. 

SP pokazuje palcem najpierw w górę pod kątem 45º w kierunku  

karanego,  a następnie kieruje dłoń na zewnątrz i poza pole walki           

z komendą “Aka (Ao) Shikkaku!”.A następnie ogłasza wygraną dla 

przeciwnika. 

 
 
 
 
 
 
 

HIKIWAKE “Remis” 

Po  zakończeniu  czasu walki i równych punktach, SP krzyżuje ręce 

na wysokości  klatki piersiowej, następnie rozkłada je szeroko, 

trzymając dłonie grzbietem ku dołowi. 

 
 
 
 
 
 

KATEGORIA 1 PRZEWINIEŃ 

SP krzyżuje swoje otwarte dłonie, na wysokości nadgarstków, na 

poziomie klatki piersiowej. 

 
 
 
 
 
 
 

KATEGORIA 2 PRZEWINIEŃ 

SP kieruje swój palec wskazujący z ręką ugiętą,  

w kierunku twarzy karanego. 
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KEIKOKU 

SP pokazuje Kategorię Przewinień 1 lub 2, a następnie 

wskazuje w dół palcem wskazującym ustawionym pod kątem 

45º w kierunku karanego. 

 

 

 

 

 

HANSOKU CHUI 

SP pokazuje Kategorię Przewinień 1 lub 2, a następnie wskazuje 

swoim palcem   wskazującym poziomo w kierunku karanego. 

 

 

 

 

 

HANSOKU “Dyskwalifikacja” 

SP pokazuje Kategorię Przewinień 1 lub 2, 

a następnie wskazuje swoim palcem wskazującym 

w górę pod kątem 45º w kierunku karanego 

i  ogłasza zwycięstwo dla przeciwnika 

 

 

 

 

 

AIUCHI “Jednocześnie wykonane techniki punktowane” 

Żaden punkt nie jest zawodnikom   przyznawany. SP unosi  

obie swoje pięści przed klatkę piersiową. 
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TORIMASEN “ Technika nie do zaliczenia” 

SP krzyżuje swoje ręce, a następnie wykonuje ruch cięcia, 

dłonie grzbietem do góry. Jeśli SP używa tego sygnału 

w  połączeniu  z gestem ponownego werdyktu, to oznacza to, 

że technika nie spełniała  przynajmniej jednego 

z  sześciu punktowanych kryteriów 

 

 

 

 

AKA (AO) ZDOBYŁ PUNKT PIERWSZY 

SP pokazuje Sędziom Bocznym,  że  Aka  zdobył punkt 

pierwszy, wskazując otwartą prawą dłonią we wnętrze 

otwartej lewej dłoni. Jeśli AO był pierwszy, lewa dłoń 

wskazuje prawą dłoń. 

 

 

 

 

ECHNIKA BLOKOWANA LUB POZA CELEM 

SP kładzie otwartą dłoń na drugiej, aby pokazać 

Sędziom Bocznym, że technika była zablokowana  

lub uderzyła w niepunktowany obszar. 

 

 

 

 

TECHNIKA MINĘŁA CEL 

SP przesuwa zaciśniętą pięść obok ciała, aby pokazać 

Sędziom Bocznym,  że technika  minęła  lub ześlizgnęła się    

z obszaru punktowanego. 
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NADMIERNY KONTAKT 

SP pokazuje Sędziom Bocznym, że był nadmierny kontakt,                      

z   Kategorii 1 Przewinień 

 

 

 

 

 

 

UDAWANIE LUB WYOLBRZYMIANIE KONTUZJI 

SP  trzyma  obie  ręce przy twarzy, aby wskazać Sędziom 

Bocznym Przewinienie   z Kategorii 2. 

 

 

 

 

 

 

JOGAI “Wyjście poza pole walki” 

SP wskazuje wyjście poza pole, Sędziom Bocznym,  

pokazując palcem wskazującym na linię pola walki,  

ze strony zawodnika karanego. 

 

 

 

 

 

MUBOBI (Brak samoobrony) 

SP dotyka swojej twarzy, a następnie obraca swoją  

dłoń pod kątem w przód, wycofuje ją tam i z powrotem,  

aby wskazać Sędziom Bocznym, że zawodnik  

nie dba o swoją obronę. 
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UNIKANIE WALKI 

SP wykonuje koła palcem wskazującym,  aby wskazać  

Sędziom Bocznym Przewinienie z Kategorii 2. 

 

 

 

 

 

NIEPOTRZEBNE TRZYMANIE, ZAPASY, PCHANIE CZY 

CHWYTANIE  LUB STANIE PIERSIĄ W PIERŚ BEZ TECHNIKI 

PRZEZ 3 SEKUNDY 

SP   trzyma  obie zaciśnięte pięści na wysokości barków lub 

robi  pchający  ruch otwartymi dłońmi, aby wskazać Sędziom 

Bocznym Przewinienie  z Kategorii 2. 

 

 

 

 

 

NIEBEZPIECZNE I NIEKONTROLOW ANE ATAKI 

SP unosi zaciśniętą pięść z boku głowy, aby wskazać  

Sędziom Bocznym Przewinienie z Kategorii 2. 

 

 

 

 

 

SYMULOWANE ATAKI GŁOWĄ, KOLANEM 

LUB ŁOKCIEM 

SP dotyka otwartą dłonią czoła, kolana lub łokcia, aby   

wskazać Sędziom Bocznym Przewinieniez Kategorii 2.       
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MÓWIENIE ALBO PROWOKOWANIE PRZECIWNIKA                

I NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE 

SP umieszcza swój palec wskazujący na ustach, aby 

wskazać Sędziom Bocznym Przewinienie z Kategorii 2. 

 

 

 

 

 

SHUGO “ Wezwanie Sędziów Bocznych” 

SP wzywa Sędziów Bocznych na końcu walki lub 

meczu lub, aby zaproponować Shikkaku. 
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SYGNAŁY CHORĄGIEWKAMI SĘDZIÓW BOCZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                  
 

WAZARI IPPON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAUL KATEGORIA 1 PRZEWINIEŃ 

Ostrzeżenie za faul. Krążenia odpowiednią 
chorągiewką, a następnie sygnał Kategorii 1 

lub 2. 

Chorągiewki są skrzyżowane, łokcie szeroko, 
ręce prosto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATEGORIA 2 PRZEWINIEŃ JOGAI 

Sędzia boczny wskazuje chorągiewką w górę z 
ugiętą ręką. 

Sędzia boczny stuka w podłogę właściwą 
chorągiewką. 
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KEIKOKU HANSOKU CHUI 

 
                                                                                                     

                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANSOKU TORIMASEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

AIUCHI MIENAI 

Chorągiewki są przesuwane do siebie przed 
klatką piersiową. 

Chorągiewki trzymane są przed twarzą. 
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D O D AT E K 1  : L I S TA K ATA O B O W I Ą Z K O W Y C H ( S H I T E I ) 

 

Dzieci i żacy - prezentują kata równolegle, według zawodnika z niższym stopniem. Kata musi być zapowiedziane 

przez sędziego prowadzącego, oraz potwierdzone przez obu zawodników. 

 

Młodz icy   od Heian Shodan  

Junior Młodszy   od Heian Nidan 

Juniorzy   od Heian Sandan 

Młodzieżowcy  od Heian Jodan 

Seniorzy   od Heian Godan
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D O D AT E K 2  : P E Ł N A L I S TA K ATA T O K UI 

 

SHOTOKAN KATA 

1. Bssai-Dai 12. Jion 

2. Bassai-Sho 13. Sochin 

3. Kanku-Dai 14. Nijushiho 

4. Kanku-Sho 15. Goju Shiho-Dai 

5. Tekki-Shodan 16. Goju Shiho-Sho 

6. Tekki-Nidan 17. Chinte 

7. Tekki-Sandan 18. Unsu 

8. Hangetsu 19. Meikyo 

9. Jitte 20. Wankan 

10. Empi 21. Ji'in 

11. Gankaku  

 


