
 

 

Karate – regulamin techniczny 

Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2019/2020 
 

I. PROGRAM ZAWODÓW 

1. Zawody rozgrywane są w następujących konkurencjach wagowych: 

 Kumite indywidualne mężczyzn: -60, -67, -75, -84, +84 kg 

 Kumite indywidualne kobiet: -50, -55, -61, -68, +68 kg 

 Kata indywidualne mężczyzn 

 9-8 kyu , 7-4 kyu, 3 kyu-dan 

 Kata indywidualne kobiet 

 9-8 kyu, 7-4 kyu, 3 kyu - dan 

2. System przeprowadzenia zawodów według regulaminu WKF. 

 Dwa trzecie miejsca 

 Kata- system chorągiewkowy z repasażami 

 9-8 kyu jedno kata  we wszystkich rundach 

 7-4 kyu dwa kata naprzemienne  

 3 kyu- dan  w każdej rundzie inne kata  

 Kumite- czas walki 3 minuty dla mężczyzn I 2 dla kobiet 
 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 
 
1. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym DLM. 

2. Do zawodów Uczelnia może zgłosić dowolną liczbę zawodniczek (-ków). 

III. PUNKTACJA  

1. W mistrzostwach prowadzona jest łączna klasyfikacja drużynowa kobiet i mężczyzn wg. zasady:  

I miejsce - 10 pkt., II miejsce - 8 pkt., III miejsca - 6 pkt., V miejsca - 4 pkt., VII miejsca - 2 pkt. W 
przypadku startu mniej niż 8 zawodniczek / zawodników obowiązuje punktacja n+1, n-1, itd., 
Zawodnicy sklasyfikowani od miejsca 8 w dół otrzymują 1 pkt. za udział w konkurencji. 

2. Indywidualna klasyfikacja końcowa w każdej konkurencji jest zgodna z kolejnością wynikającą z 
zawodów, 

3. Do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 4. najlepszych zawodniczek/ków danej 
uczelni w konkurencjach indywidualnych  

4. Drużynowa klasyfikacja Uczelni jest sumą punktów zdobytych przez 4. najlepszych zawodniczek/ków 
danej Uczelni 



 

 

5. Uczelnie są klasyfikowane  w punktacji drużynowej jeżeli w zawodach wystartuje minimum 1 zawodnik 
lub 1 zawodniczka.  

 

IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny DLM na sezon 2018/2019, 

2. Zawodnicy i zawodnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie ochraniaczy i pasów, 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkurencji w przypadku niewystarczającej liczby 
zgłoszonych zawodniczek / zawodników (mniej niż 4). 3. Za zachowanie zawodnika lub wyrządzone 
szkody odpowiada kierownik ekipy 

4. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy World Karate Federation z uwzględnieniem zapisów 
niniejszego regulaminu technicznego. 

 
 
 
 


