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POLSKI ZWIĄZEK KARATE 

Standardowe przepisy turnieju Seniorów Karate Kyokushin 

 

Zespół sędziowski i zakres jego obowiązków 

I. Sędzia główny zawodów (Saiko Shinpan-Cho) 

 

Sędzia główny zawodów posiada prawo do wydawania ostatecznych werdyktów we 

wszystkich walkach.  Może wybierać składy zespołów sędziowskich, podejmować decyzje 

określające ramy turnieju, wydaje także ostateczne werdykty przy odwołaniach. 

 

II. Sędzia maty (Shushin) 

 

Sędzia maty prowadzi walkę, a także przewodzi zespołowi sędziowskiemu, w skład którego 

wchodzi on sam wraz z czterema sędziami narożnymi.  

Zakres obowiązków sędziego maty: 

-  czuwanie nad właściwym kierunkiem wejścia zespołu sędziowskiego oraz 

zawodników 

-  rozpoczęcie i zakończenie walki 

-  utrzymywanie porządku podczas walki oraz kontrolowanie bezpieczeństwa 

zawodników 

-  ocena słuszności wezwań i decyzji sędziów narożnych 

-  ogłaszanie czytelnych werdyktów  zawodnikom i widzom 

-  zwoływanie zebrań sędziów narożnych gdy zachodzi taka konieczność 

-  pomaganie sędziemu głównemu zawodów, oraz uznawanie jego zwierzchności i 

autorytetu przy wydawaniu werdyktów 

 

III.  Sędzia narożny (Fukushin) 

 

Zakres obowiązków sędziego narożnego: 

-  ogłaszanie czytelnych werdyktów widzom i zawodnikom 

-  podporządkowanie się zwierzchności wobec sędziego głównego zawodów, gdy   

wystąpi taka konieczność 

-  pomaganie sędziemu głównemu zawodów oraz uznania jego autorytetu przy 

wydawaniu werdyktów 
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Zakres obowiązków zespołu sędziowskiego na macie: 

-  czuwanie nad bezpieczeństwem zawodników 

-  wydawanie  uczciwych i bezstronnych werdyktów 

-  ogłaszanie czytelnych werdyktów zarówno zawodnikom, jak i widzom 

 

 

Przepisy dla zawodów Kumite 

 

Sędzia maty i sędzia narożni mają równe prawa przy sędziowaniu walk. Dla 

wskazania zwycięzcy pogrzebna jest jednogłośna decyzja min. 3 sędziów.  

Czas trwania walki 

Eliminacje ( do „czwórek”): 

-  czas walki 2 min.  

-  czas jedynej dogrywki 2 min. 

Półfinały i finały: 

-  czas walki 3 min. 

-  pierwsza dogrywka 2 min. 

-  druga dogrywka 2 min.  

-  różnica wagi  (w turnieju open 10 kg mężczyźni i 5 kg kobiety , w turnieju 

wagowym mężczyźni i kobiety 3 kg) 

-  test Tameshi-Wari: ilość złamanych desek 

-  ostatnia dogrywka 2 min. 

Kategorie wagowe: 

Mężczyźni: 

-  do 65 kg 

-  do 70 kg 

-  do 75 kg 

-  do 80 kg 

-  do 90 kg 

-  powyżej 90 kg 
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Kobiety: 

-  do 55 kg 

-  do 60 kg 

-  do 65 kg 

-  powyżej 65 kg 

 

Oficjalne ważenie zawodników przed turniejem: 

Podczas oficjalnego ważenia przed turniejem każdy zawodnik musi znajdować się 

poniżej minimalnego ograniczenia dla swojej wagi, w przeciwnym wypadku nie zostanie on 

dopuszczony do rywalizacji w tej kategorii. 

Jeżeli dochodzi do wydania przez sędziów werdyktu na podstawie różnicy wagowej, 

zwycięstwo zostaje przyznane zawodnikowi lżejszemu o co najmniej 3 kg (w turnieju open co 

najmniej mężczyźni - 10 kg, kobiety - 5 kg ) 

  

Standardowe wymiary pola walki: 

-  powierzchnia pola walki: 8 x 8 metrów  

-  szerokość strefy ochronnej otaczającej pole walki 1 m.  

-  podest na którym ułożona jest mata powinien mieć wymiary min. 12 x 12 m ze   

względu na bezpieczeństwo zawodników. 

-  linie startowe dla zawodników powinny znajdować się na środku pola walki, w 

odległości 3 metrów od siebie. Każda linia powinna mieć 1 metr długości 

 

Ochraniacze (wszystkie ochraniacze muszą być zaakceptowane przez sędziego głównego): 

Ochraniacze obowiązkowe : 

-  dla mężczyzn ochraniacze krocza 

-  dla kobiet ochraniacze piersi, goleń - stopa (białe typu skarpeta) 

Ochraniacze dozwolone:  

-  ochraniacze na zęby 

Owijanie kontuzjowanych rąk, stóp oraz stawów jest dozwolone jedynie po badaniu 

wykonanym przez oficjalnego lekarza turnieju, i po uzyskaniu wcześniejszej zgody sędziego 

głównego. Zawodnik kontuzjowany nie może być dopuszczony do udziału w turnieju. Do 

pierwszej walki nie wolno zakładać jakichkolwiek bandaży czy plastrów. 
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Wydawanie werdyktów 

Zwycięstwo jest przyznane zawodnikowi  gdy: 

-  zdobył pełny punkt 

-  zdobył dwa razy pół punktu 

-  wygrał przez decyzję sędziów po upływie regulaminowego czasu walki 

-  jego przeciwnik został zdyskwalifikowany lub nie stawił się do walki 

 

Pełny punkt (Ippon): 

-  pełny punkt można uzyskać po wykonaniu dozwolonej techniki, która spowoduje 

upadek przeciwnika lub wywoła u niego utratę woli walki na trzy sekundy lub dłużej 

-  dwukrotne zdobycie połowy punktu stanowi o uzyskaniu pełnego zwycięstwa 

punktowego (Awasete Ippon) 

 

Pół punktu (Waza-ari):                                  

Pół punktu można uzyskać po: 

-  wykonaniu dozwolonej techniki, która spowoduje upadek przeciwnika lub wywoła u 

niego utratę woli walki na mniej niż trzy sekundy, ale przed upływem tego czasu 

będzie on zdolny do kontynuowania walki. 

-  obalenie przeciwnika dozwoloną techniką , włączając  w to podcięcie  (ashi kake)  

oraz celne lecz bezkontaktowe uderzenie pięścią w dół (gedan tsuki) następujące  

natychmiast jako część kombinacji.  

 

Zwycięstwo przez decyzję sędziowską  (Yusei): 

Jeżeli w walce przyznane zostało zawodnikowi jeden raz pół punktu lub kara genten,  

przyznane zostaje zwycięstwo przez decyzję sędziowską. 

 

Zwycięstwo przez decyzję sędziowską (Hantei): 

Jeżeli walka nie zakończyła się przed czasem zwycięstwo zostaje przyznane przez decyzję 

sędziowską. 

Kryteria przyznawania decyzji: 

-  przewaga fizyczna 

-  efektywność technik  

-  ilość wykonanych technik 
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Dogrywka (Enchosen): 

Jeżeli decyzja o zwycięstwie nie może zostać ogłoszona na podstawie minimum trzech z 

pięciu głosów zespołu sędziowskiego, ogłaszany jest remis oraz dogrywka. 

 

Faule i ostrzeżenia (Hansoku):  

Następujące zachowania są niedozwolone (faule): 

-  dotknięcie szyi lub twarzy przeciwnika dłonią lub łokciem 

-  kopnięcia w krocze (kin - geri) 

-  uderzenia głową (zu - tsuki) 

-  atakowanie na stawy 

-  atakowanie leżącego przeciwnika 

-  atakowanie pleców (kręgosłupa) 

-  chwytanie lub zahaczanie szyi przeciwnika 

-  chwytanie lub trzymanie przeciwnika za ubranie (Dogi), ramiona, nogi lub włosy 

-  powtarzane, rozmyślne popychanie przeciwnika 

-  powtarzanie takich akcji, jak niewymuszone przewracanie się po wykonaniu 

techniki i wykonywanie innych technik wskazujących na utratę woli lub siły do 

dalszego uczestnictwa w walce (Kakenige) 

-  częste umyślne wychodzenie poza pole walki 

-  brak aktywności i nie wykonywanie żadnych technik 

-  zachowania świadczące o niewłaściwym nastawieniu uczestnika do zawodów i nie 

przestrzeganiu przez niego etykiety kyokushin. 

-  każda inna akcja, którą sędziowie uznają za faul 

 

 

 

Przyznawane są ostrzeżenia i kary: 

chui -ostrzeżenie 

genten ichi 

genten ni 

genten san – shikkaku 

 

 

Wartości punktowe: 
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     chui = 0,0 pkt 

     genten ichi = 0,4 pkt  

wazaari  = 0,5 pkt   genten ni    = 0,5 pkt 

ippon     = 1,0 pkt   genten san = shikkaku 

 

Wyłączając celowe faulowanie, wykonanie powyższych akcji skutkuje otrzymaniem 

pierwszego ostrzeżenia (chui). Drugie ostrzeżenie skutkuje pierwszą karą (genten ichi), 

trzecie ostrzeżenie skutkuje druga karą (genten ni). Czwarte ostrzeżenie skutkuje trzecia karą 

(genten san) i automatyczną dyskwalifikacją (shikkaku). 

 

Kary (Genten): 

Następujące sytuacje skutkują karami: 

-  drugie ostrzeżenie  

-  rozmyślny lub niebezpieczny faul 

-  każda inna akcja, którą sędziowie uznają za złe nastawienie wobec zawodów 

-  w przypadku umyślnego faulu, niepoprawnego zachowania zawodnika, sędziowie 

mogą od razu przyznać Genten lub shikkaku 

 

Dyskwalifikacje (shikkaku): 

Następujące sytuacje skutkują karami: 

-  trzecia kara (genten san = shikkaku) 

-  nie stosowanie się do poleceń sędziego podczas walki 

-  rozmyślne niebezpieczne faule, oraz złe nastawienie wobec zawodów 

-  niepodejmowanie walki przez więcej niż jedną minutę, mimo upomnień sędziego 

(Taka sytuacja będzie traktowana jako obustronny brak woli walki i obaj uczestnicy 

zostaną zdyskwalifikowani) 

- wykonania techniki której skutkiem będzie całkowita utrata przytomności u 

przeciwnika 

-  opuszczanie pola walki z jakiegokolwiek powodu bez zgody sędziego maty 

-  nie stawienie się do walki 

 

 

 

Przepisy dotyczące testu Tameshi-Wari 
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Rodzaj i wymiary desek: 

Deski stosowane podczas testu łamania powinny być wykonane z drewna sosnowego i 

posiadać wymiary: długość 33 cm, szerokość  21 cm, grubość 2,5 cm  

Standardowe techniki: 

-  Seiken 

-  Sokuto 

-  Empi (hiji)  

-  Shuto 

Minimalna ilość desek do złamania każdą techniką: 

-  mężczyźni 2 deski 

-  kobiety 1 deska 

 

Kryteria przyznawania punktów: 

-  każdy zawodnik może usiłować rozbić dowolną wybraną przez siebie ilość desek, 

nie mniejszą niż minimum 

-  zawodnik może wykonać tylko jedno uderzenie na komendę sędziego maty 

-  w przypadku niepowodzenia, zawodnik może podjąć drugą i ostatnią próbę, ale 

musi łamać minimalną ilość desek 

-  jeżeli w danej próbie wszystkie deski nie zostaną złamane nie zostaną przyznane 

żadne punkty 

Inne kryteria: 

 -  deski używane w teście Tameshi-Wari należy położyć na dwóch mocno 

osadzonych klocach 

-  zawodnikom nie wolno dotykać i przesuwać kloców ani desek. Mogą oni 

bezkontaktowo wypróbować odległość ciała od desek, a także położyć na 

wierzchniej desce cienki kawałek materiału (chustę, ręcznik, itp.), który wcześniej 

został zatwierdzony przez sędziego maty 

-  test łamania odbywa się według poleceń sędziego maty 

 

Standardowa procedura dotycząca sędziów turnieju 

 

Strój sędziowski: 

Sędziowie maty i sędziowie narożni noszą białą koszulę z krótkim rękawem i szare spodnie, 

granatowy krawat oraz gwizdek na czarnej tasiemce.  
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Podczas walki sędziowie nie mogą  nosić zegarków, obrączek, kolczyków, telefonów 

komórkowych i innych gadżetów.  

Prowadzenie walki: 

-  sędziowie mają obowiązek okazywania dobrych obyczajów i przestrzegania etykiety 

Kyokushin zarówno na macie jak i poza nią 

-  sędziowie maty i sędziowie narożni powinni w sposób wyrazisty wyrażać swoje 

decyzje i bez wahania wprowadzać je w życie 

-  sędziowie maty i sędziowie narożni muszą być uczciwi i bezstronni wobec 

zawodników 

-  jeżeli sędzia ma odczucie, iż nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków w 

sposób pełny i uczciwy, ma obowiązek wycofania się 

 

Wejście na matę i zmiana zespołu sędziowskiego: 

-  skład sędziowski wchodzi na matę od strony SHIRO i stolika sędziowskiego 

-  pierwszy wchodzi sędzia prowadzący skład. Wchodząc na matę sędziowie wykonują 

pierwszy ukłon w kierunku maty drugi w kierunku sędziego głównego (stolika 

sędziowskiego) 

-  po ustawieniu się sędziów na przeciwległym od stolika sędziowskiego skraju maty, 

sędzia maty podaje komendy:  

SHOMEN NI REI (ukłon)  

MAWATTE (sędziowie obracają się na lewej nodze przez plecy) 

REI (ukłon)  

MAWATTE (sędziowie obracają się na lewej nodze przez plecy) 

SUSHIN NI REI (ukłon) 

-  przy zmianie składów zespół wchodzący ustawia się od strony Shiro, a zespół 

schodzący od strony Aka. Sędzia prowadzący zespół schodzący podaje komendę 

REI, na którą sędziowie obu zespołów kłaniają się. 

Sędzia prowadzący  schodzi z maty jako trzeci.  

Schodząc z maty sędziowie wykonują pierwszy ukłon w kierunku sędziego głównego (stolika 

sędziowskiego), a drugi w kierunku maty. 

 

Rozpoczęcie walki: 

-  sędzia maty stojąc ok. 1,5 m od środka maty wywołuje zawodników. Zawodnicy 

wchodzą na matę z przeciwnych stron 
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-  po ustawieniu się zawodników na miejscach startowych sędzia maty podaje 

komendy: 

SHOMEN NI REI (sędzia wykonuje pełny ukłon z krzyżowaniem rąk) 

SHUSHIN NI REI (sędzia ściąga pieści do siebie i wykonuje ukłon tylko tułowiem, 

bez krzyżowania rąk) 

OTOGAI NI REI (sędzia ściąga pieści jak przy uraken sayu i nie wykonuje ukłonu) 

KAMAETE (sędzia staje w pozycji walki) 

-  walka rozpoczyna się po komendzie HAJIME wydanej przez sędziego maty 

 

Podczas walki: 

-  podczas walki, jeżeli któryś z zawodników wykona technikę ocenioną na ippon, 

waza-ari, jako faul lub wyjdzie poza pole walki itd. sędziowie narożni wskazują to 

gestem flagi i używają gwizdka. Wtedy sędzia maty wydaje komendę YAME i 

nakazuje zawodnikom stanąć na miejsca startowe. Jeśli dana akcja nie niesie za sobą 

przyznania punktu dla zawodnika, wtedy sędzia maty może wznowić walkę w 

miejscu gdzie została przerwana nie ustawiając zawodników na miejsca startowe. 

-  sygnały flagą są następujące: 

1)  pełny punkt (Ippon) - sędzia narożny gwiżdże i podnosi flagę pionowo w górę 

2)  pół punktu (Waza-ari) - sędzia narożny gwiżdże i wysuwa flagę poziomo w bok 

3) faul (Hansoku) - sędzia narożny gwiżdże i macha pionowo flagą (i 

przedramieniem) na wysokości tułowia 

4) wyjście poza pole walki (Jogai) - sędziowie narożni siedzący na linii, za którą 

wyszedł zawodnik gwiżdżą i uderzają w matę końcem flagi od strony przekroczonej 

linii.  

5)  remis (Hikiwake) - sędzia narożny gwiżdże i krzyżuje obie flagi przed sobą tak 

by były skierowane ukośnie w dół. 

6)  akcja nie zaliczona, (bez punktu) (Mitomezu) - sędzia narożny gwiżdże i macha 

flagami krzyżując je przed sobą ukośnie w dół. 

7)  akcja niejasna dla sędziego, (nie widziałem) (Miezu) - sędzia narożny krzyżuje 

obie flagi przed twarzą. 

 

Ogłaszanie decyzji podczas walki - punkty i kary: 

-  w przypadku kiedy jeden z zawodników wykonał technikę punktowaną lub 

zabronioną sędzia maty zatrzymuje walkę i rozdziela zawodników 
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-  po ustawieniu zawodników na miejsce startowe sędzia maty najpierw podaje kolor 

zawodnika, którego dotyczy decyzja (AKA lub SHIRO). Odlicza wskazania sędziów 

narożnych i jako ostatni podaje swój numer wskazania dotykając dłonią (haito) do 

klatki piersiowej. Następnie podaje nazwę techniki (np. jodan mawashi geri) i 

wydaje decyzję (np. IPPON, WAZAARI, CHUI, GENTEN) 

-  sędzia maty, aby przyznać punkt lub karę musi mieć poparcie co najmniej dwóch 

sędziów narożnych 

-  w przypadku uzyskania przez zawodnika pełnego punktu lub dyskwalifikacji przed 

upływem regulaminowego czasu walki, sędzia maty ogłasza wynik walki 

Kary i gesty: 

-  CHUI - 0 pkt, wskazanie całą dłonią na klatkę piersiową (pionowy ruch) 

-  GENTEN ICHI - mniej niż 0,5 kpt. , wskazanie jednym palcem na twarz,  

-  GENTEN NI - równa się - 0,5 kpt. ,wskazanie dwoma palcami na twarz 

-  GENTEN SAN - równa się - 1 kpt., wskazanie trzema palcami na twarz, 

automatycznie przyznajemy SHIKAKU, wskazując całą dłonią w dół 

 

Punkty i gesty: 

-  WAZAARI - wskazanie całą dłonią na klatkę piersiową (poziomy ruch)  

-  IPPON - wskazanie cała dłonią 45 st. w górę 

Inne zdarzenia i komendy w czasie trwania walki: 

-  KAMAETE powrócić do pozycji walki 

-  ZOKKO powrócić do walki po zatrzymaniu w trakcie walki 

-  ZOKKO atakować, jeżeli zawodnicy wstrzymali akcję 

-  JIKAN WO TOMETE KUDASAI zatrzymać odliczanie czasu, komenda do sędziów 

mierzących czas walki. Bez tego polecenia odliczanie czasu trwa. 

 

Komendy sędziego maty wydawane przed przyznaniem upomnienia lub kary: 

-  GANMEN OUDA - Atak na twarz ręką lub łokciem 

-  TSUKAMI - Chwytanie lub zahaczanie przeciwnika 

-  KINTEKI KOGEKI - Kopnięcie w krocze 

-  ZUTSUKI - Uderzenie głową 

-  KAKENIGE - Powtarzanie takich akcji, jak upadanie po wykonaniu techniki 

skierowanej przeciwko rywalowi 
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Zwycięstwo przez decyzję: 

-  w przypadku nieuzyskana przez żadnego z zawodników pełnego punktu lub 

dyskwalifikacji zwycięstwo jest przyznawane na podstawie decyzji sędziów po 

upłynięciu regulaminowego czasu walki 

-  po gongu sędzia maty wydaje natychmiast komendę YAME która kończy walkę. 

Następnie ustawia zawodników na miejsca startowe. Zawodnicy stają twarzami do 

stolika sędziego głównego w pozycji fudo na komendę SHOMEN     

-  po ustawieniu zawodników sędzia prowadzący wycofuje się na skraj maty tak by 

widzieć wszystkich sędziów narożnych i podaje komendę HANTEI TORI MASU! 

przed werdyktem, następnie woła HANTEI !, jednocześnie wykonując energiczny 

ruch prawą dłonią w dół 

-  po wydaniu decyzji przez sędziów narożnych sędzia maty odlicza najpierw te 

wskazania, które pokazał sędzia pierwszy z jego prawej strony, następnie odlicza 

kolejne inne wskazanie wg tej samej zasady 

-  wskazuje na siebie, przyciągając otwartą dłoń (haito) do klatki piersiowej, mówi 

SUSHIN i ogłasza werdykt (SHIRO lub AKA) 

Zakończenie walki: 

-  po ogłoszeniu wyników sędzia maty podaje komendy zawodnikom do ukłonów tak 

jak przed walką. ("Shomen", "Shushin" „Otogai”). Następnie zawodnicy mogą 

uścisnąć sobie dłonie i zejść z maty 
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Procedura sędziowska podczas testu Tameshi-Wari 

-  zespół sędziowski składa się z więcej niż trzech sędziów włączając w to sędziego 

maty. Zaleca się by każdy zawodnik był oceniany przez jednego sędziego.  

-  sędziowie mają obowiązek sprawdzenia w wyznaczonych dla nich częściach maty, 

czy zawodnicy spełniają warunki narzucone przez regulamin.  

-  sędzia maty nakazuje zawodnikom ustawienie się twarzą do stolika sędziowskiego i 

podaje komendy do rozpoczęcie testu:   

           -  SHOMEN NI REI 

-  MAWATTE 

-  REI 

-  KAMAETE 

-  HAJIME 

 

Poczynając od drugiej techniki, sędzia maty wydaje następujące komendy: 

-  KAMAETE 

-  HAJIME 

-  po zakończeniu określonej techniki sędziowie nakazują zawodnikom, którzy 

przeszli test pozytywnie, usiąść, pozostali pozostają w pozycji stojącej. 

-  sędziowie liniowi ogłaszają wyniki poszczególnych zawodników z wyznaczonych 

dla nich części maty. 

Wywołania wyników są następujące: 

-  w przypadku powodzenia podaje się: numer stanowiska, ilość złamanych desek, 

„KANSUI” (próba zaliczona) 

-  w przypadku niepowodzenia podaje się: numer stanowiska, „SHIPPAI” (próba 

nieudana) 

Po zakończeniu testu Tameshi-Wari sędzia maty nakazuje wszystkim zawodnikom, aby 

powstali, po czym ustawia zawodników twarzą do stolika sędziowskiego i wydaje następujące 

komendy: 

-  SHOMEN NI REI, MAWATTE, REI 

Następnie sędzia maty poleca wszystkim zawodnikom, aby opuścili matę. 
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Przepisy rozgrywania konkurencji KATA 

 

Konkurencja Kata rozgrywana jest w dwóch turach. 

Zwycięzca zostaje wyznaczony na podstawie oceny indywidualnych umiejętności oraz 

zaprezentowanej techniki.  Sędziowie oceniają również: stopień akcentowania siły  (“chikara 

no kyojaku”), kontrola oddechu (“iki no chosei”), szybkość (“waza no kankyu”), trudność 

danego układu i ogólna prezentacja.  

 

 

1. Wszyscy zawodnicy startujący w kata muszą trzymać się tych samych standardów 

zachowania jakie są określone dla zawodów Kumite. Zachowanie niezgodne z zasadami może 

spowodować dyskwalifikację. 

 

2. Zawodnik musi oczekiwać w pobliżu maty na trzy minuty przed swoim występem i jest 

całkowicie odpowiedzialny za przybycie na matę punktualnie kiedy jest wzywany. Jeżeli 

zawodnik nie stawi się po dwóch wezwaniach zostanie zdyskwalifikowany. 

 

3. Zawodnik jest odpowiedzialny za oszacowanie wielkości obszaru swojego występu i 

powinien odpowiednio to zaplanować, tak aby podczas wykonania nie wyjść poza matę (pole 

walki). Wyjście poza obszar pola walki jest równoznaczne ze stratą punktową.  

 

4. Wchodząc i schodząc z maty zawodnik zawsze musi ukłonić się w kierunku sędziów. Kiedy 

zawodnik zostanie wezwany i ogłoszona zostanie nazwa Kata, które ma wykonać, wchodzi na 

matę, staje w miejscu startu i czeka na podniesienie ręki przez sędziego maty, co sygnalizuje 

komendę „Hajime”. Po sygnale sędziego maty zawodnik nie później niż po 30 sekundach 

przyjmuje musubi dachi z mokuso, po otwarciu oczu  podaje głośno nazwę kata, które będzie 

wykonywał, następnie przechodzi do yoi dachi i rozpoczyna kata.  

Po zakończeniu kata zawodnik czeka na ogłoszenie wyników w miejscu startu fudo dachi. 

 

5.  Kata oceniane są przez siedmiu lub pięciu sędziów. Oceny rozciągają się od 1 - 10 punktów  

co  0,5. Do tury finałowej przechodzi 8 zawodników, którzy w turze eliminacyjnej otrzymali  

najwyższą sumę not. W każdej turze odcina się najwyższą i najniższą notę. W razie remisu, 

powraca się w pierwszej kolejności do najniższej odciętej noty. Jeżeli nadal otrzymujemy 

remis, sięgamy do najwyższej odciętej noty. Jeżeli noty skrajne są identyczne, zawodnicy są 
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proszeni o ponowny pokaz, po którym sędziowie muszą określić zwycięzcę tej dogrywki. W 

finale liczenie punktów odbywa się według tej samej metody co w eliminacjach. W turze 

finałowej zawodnicy występują w odwrotnej kolejności w stosunku do zdobytych punktów, 

poczynając od najniższej noty.  

 

6. Zestaw Kata wymaganych w turze eliminacyjnej: 

 -  Pinian sono yon 

 -  Pinian sono go 

 -  Yantsu 

 -  Saiha 

-  Tsuki no 

 

W dniu zawodów sędzia główny określa, które kata mają wykonać wszyscy zawodnicy w turze 

eliminacyjnej. 

 

 

 

Zestaw kata do wyboru w turze finałowej: 

 -  Sushi ho  

-  Kanku dai 

 -  Gekisai sho  

-  Garyu 

-  Seipai  

-  Seienchin 

-  Geksai dai 

 

7. Jeżeli zawodnik kompletnie pomyli zamierzone Kata, (tj. wykonuje inny układ niż 

wskazany) lub wychodzi poza matę podczas występu MOŻE lub NIE otrzymać dodatkową 

szansę (decyzja  leży w gestii sędziego maty), jednak sędziowie potrącą mu minimum 0,5 

punktu od oceny otrzymanej po wykonaniu całego układu Kata. 

 

8. Sędzia główny ma prawo podzielić kategorię Kata bez wcześniejszego zawiadomienia, w 

inny sposób, oparty na ilości zawodników. 
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9. Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przy ocenie konkurencji kata  : 

 

1 / Poprawność  techniczna              

• Poprawność uderzeń, kopnięć i bloków (w tym wykonywanie technik bez 

„przyruchów”) 

• Poprawność pozycji  

• Poprawność ruchów stóp przy poruszaniu się 

2 / Rytm 

• Ruch powinien być wykonywany szybko lub wolno w tym miejscu kata, 

gdzie jest wskazane by był  wykonany w taki sposób.  

3 / Siła (napięcie i rozluźnienie)  

• Wymagane jest mocne wykonanie technik  

• Zdolność  do odprężania się we właściwych momentach kata.  

4 / Oddychanie 

• “Kiai ” powinno być wykonane w odpowiednim momencie i z dużą ekspresją  

• Techniki i oddychanie powinny być ze sobą zgrane  

• Oddychanie nie może się załamywać ani być nadmiernie eksponowane 

(powinno być bezdźwięczne) poza ibuki i kiai. 

 


