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PATRONAT HONOROWY  
 

• STAROSTA WEJHEROWSKI - GABRIELA LISIUS  
• PREZYDENT MIASTA WEJHEROWO – KRZYSZTOF HILDEBRANDT 

 
 
MIEJSCE:  
 
Wejherowo jest położone w samym sercu Kaszub. Oddalone 25 km od Gdyni, 30 km od 
miejscowości wypoczynkowych leżących w pasie nadmorskim (Jastrzębia Góra, Karwia) i 40 km 
od lotniska w Gdańsku Rębiechowie, stanowi doskonałą bazę wypadową do największych 
centrów wypoczynkowo-rozrywkowych.  
W Wejherowie mieści się Park Miejski im. Aleksandra Majkowskiego to ulubione miejsce 
spacerowiczów, turystów oraz każdego, kto chce odpocząć w Wejherowie. Dzięki funduszom 
z Unii Europejskiej udało się przywrócić walory historyczno-przyrodnicze parku. Wejherowski 
zespół pałacowo-parkowy łączy zabytkowe centrum miasta i Kalwarię Wejherowską. W całej 
Europie zachowało się tylko parę takich kompozycji przestrzennych. 
 
Rumia to urokliwe miasteczko z ruinami kościoła św. Krzyża i 200 – letnim klasycystycznym 
dworkiem (zwanym dworkiem pod lipami) w którym mieści się miejski dom kultury, który 
organizuje letnie koncerty w parku otaczającym dworek.  
Rumia jest integralną częścią Małego Trójmiasta Kaszubskiego i stanowi atrakcję nie tylko dla 
mieszkańców sąsiednich metropolii, ale też gości szukających na Pomorzu mniej obleganych 
przez turystów miast. Przyświeca nam hasło „Rumia – naturalnie pomysłowa”. Podejmujemy 
szereg działań, aby naprawdę tak było, realizując wiele projektów inwestycyjnych oraz 
prospołecznych. Rumianie to doceniają, o czym może świadczyć między innymi rosnąca liczba 
mieszkańców. Widzimy też zainteresowanie osób, które przyjeżdżają do nas z miejsc oddalonych 
o dziesiątki oraz setki kilometrów, a dla gospodarza ogromnym komplementem jest usłyszeć od 
gościa – „czuję się tu jak w domu”. Niemożliwe jest jednak opisanie w kilku zdaniach tego, co 
czeka na Państwa w naszym mieście, dlatego gorąco zachęcam do zapoznania się z folderem 
oraz osobistego odwiedzenia Rumi. Michał Pasieczny, burmistrz Rumi 
 
Reda miasto położone w województwie Pomorskim pomiędzy Rumią a Wejherowem. Miasto 
należy do tzw. małego trójmiasta kaszubskiego czyli prężnie rozwijającej się odnogi trójmiasta. 
Miasto, a raczej jak na warunki naszego kraju miasteczko bo posiada około 27 tyś mieszkańców 
notuję dodatni przyrost naturalny jako nieliczne w Polsce . Posiada bardzo dobrze rozbudowaną 
bazę rekreacyjną w postaci Aquaparku który jest największym obiektem tego typu w kraju. 
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CEL ZAWODÓW: 
 
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach 
indywidualnych i drużynowych oraz popularyzacja karate WKF jako sportu wyczynowego. 
Promocja Małego Trójmiasta Kaszubskiego min. Wejherowa, Rumi i Redy. 
 
 

ORGANIZATORZY: 
 

• KLUB SPORTOWY KARATE SAKURA 
• STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI SHOTOKAN I L.A W WEJHEROWIE SEKCJA 

KARATE SHOTOKAN 
• POMORSKA FEDERACJA SPORTU W GDAŃSKU 
• POLSKA UNIA KARATE 

 
 
MIEJSCE I CZAS: 
 
WERYFIKACJA DOKUMENTÓW: 
11 listopada 16:00 – 20:00  Wejherowo ul. Jana III Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo 
 
ZAWODY rozegrane zostaną na 4 tatami:  
 

 
 
SOBOTA 12 listopada – KONKURENCJE INDYWIDUALNE: 
10:00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski  
Wejherowo ul. Jana III Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo  
 
NIEDZIELA 13 listopada – KONKURENCJE DRUŻYNOWE: 
9:30 – rozpoczęcie konkurencji 
Wejherowo ul. Jana III Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo 
 
UWAGA: w przypadku, gdy po zamknięciu rejestracji, harmonogram zawodów w sobotę będzie dłuższy niż 10 
godzin, część kategorii indywidualnych organizator może przenieść na niedzielę. 
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REJESTRACJA: 
 
W nieprzekraczalnym terminie do 05 listopada 2022 r. /piątek/ do godziny 24.00 wyłącznie   on–
line na stronie wkf.sportsid.org (tylko zawodnicy z obywatelstwem polskim) 
 
OPŁATY STARTOWE: 
 
Konkurencja indywidualna – 130zł 
Konkurencje drużynowe – 250 zł 
 
Opłaty startowe należy wpłacać na rachunek bankowy:  
Klub Sportowy Karate SAKURA , 84-230 Rumia ul. Gdańska 14/65  
BANK BNP PARIBAS nr konta: 58 1750 0012 1975 8000 0015 9647  
 
Ważne! Brak wpływu opłaty startowej na rachunek organizatora w terminie do 07.11.2022 jest 
równoznaczny z usunięciem zgłoszeń z listy startowej.  
Płatność gotówką w dniu zawodów dopuszcza się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym uzgodnieniu z 
organizatorem zawodów i przesłanie takiej informacji na adres email mpkarate2022@gmail.com.  
 
Termin bezpłatnego wykreślenia zawodnika mija na 5 dni przed rozpoczęciem zawodów. 
Wykreślenie zawodnika należy zgłosić mailowo na adres: mpkarate2022@gmail.com  
Wykreślenie zawodnika po ww. terminie, wiąże się z uiszczeniem opłaty startowej w pełnej 
wysokości.  
Dopisanie zawodnika / zmiana kategorii po upływie terminu zgłoszeń (maksymalnie na 5 dni 
przed rozpoczęciem zawodów) wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 
dwukrotności opłaty startowej w danej konkurencji.  
 
KONKURENCJE: 
 
Konkurencje indywidualne zgodnie z SSM: 
 
JUNIOR MŁODSZY: 
w 2022 roku urodzeni 01.01.2007 – 31.12.2008   

• Kata indywidualne kobiet;  
• Kata indywidualne mężczyzn;  
• Kumite indywidualne kobiet: -47 kg, -54 kg, -61 kg, +61 kg;  
• Kumite indywidualne mężczyzn: –52 kg, –57 kg, –63 kg, –70 kg, +70 kg;  

 
 

JUNIOR: 
w 2022 roku urodzeni 01.01.2005 – 31.12.2006   

• Kata indywidualne kobiet;  
• Kata indywidualne mężczyzn;  
• Kumite indywidualne kobiet: -48 kg, -53kg, -59 kg, -66 kg, +66 kg; 
• Kumite indywidualne mężczyzn: –55 kg, –61 kg, –68 kg, –76 kg, +76 kg; 
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poza SSM - MŁODZIEŻOWIEC  
w 2022 roku urodzeni 01.01.2002 – 31.12.2004   

• Kata indywidualne kobiet; 
• Kata indywidualne mężczyzn; 
• Kumite indywidualne kobiet: -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68kg, +68kg 
• Kumite indywidualne mężczyzn: –60 kg, –67 kg, –75 kg, –84 kg, +84 kg;  

 
W konkurencjach indywidualnych zawodnik może wystartować wyłącznie w jednej kategorii 
wiekowej i wagowej z udziałem w kata i kumite. 
 
Konkurencje drużynowe: 
 
• kata drużynowe juniorek młodszych 
• kata drużynowe juniorek i U-21 ( razem) 

 
• kata drużynowe juniorów młodszych 
• kata drużynowe juniorów i U-21 (razem) 

 
• kumite drużynowe juniorek młodszych 3+1  
• kumite drużynowe juniorek 3+1 
• kumite drużynowe młodzieżowców kobiet 3+1 
 
• kumite drużynowe juniorów młodszych 3+1 
• kumite drużynowe juniorów 3+1 
• kumite drużynowe młodzieżowców mężczyzn 3+1 

 
 
KATA DRUŻYNOWE 
• w kata drużynowym juniorów/juniorek młodszych  zespół może uzupełnić tylko jeden mło-

dzik/młodziczka   z rocznika 2009 ( nie może startować młodzik ur. w 2010 i 2011 roku) 
• w kata drużynowym juniorów/juniorek i U-21 zespół może uzupełnić max. dwóch juniorów 

młodszych/dwie juniorki młodsze , którzy nie startują w drużynach juniorów młodszych. 
• w walce o medale nie jest wymagane bunkai, 

 
KUMITE DRUŻYNOWE 

• w konkurencjach– brak możliwości uzupełnienia drużyny młodszym zawodnikiem. 
• dwóch zawodników to minimalna liczba startujących w kumite drużynowym 

mężczyzn/kobiet w kategorii wiekowej. 
 
Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF i PUK. 
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WAŻENIE I WERYFIKACJA: 
 
Rejestracja: 
11 listopada 16:00 – 20:00  Wejherowo ul. Jana III Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo 
 

• Każdy kierownik ekipy, trener lub inny opiekun, przed rozpoczęciem zawodów jest 
zobowiązany przekazać do Sędziego Głównego zawodów oświadczenie z imienną listą 
wszystkich zawodniczek i zawodników z jego klubu o ich ważnym ubezpieczeniu oraz że 
wszyscy posiadają ważne orzeczenia lekarskie lub oświadczenia o stanie zdrowia 
potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach karate. 
Brak złożonego oświadczenia stanowi podstawę do wykluczenia ekipy danego klubu z 
całych zawodów. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty startowej. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji i przeprowadzania 
zawodów w ramach PUK.  

• Każdy startujący musi posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość w celu 
weryfikacji podczas ważenia. 

 
Ważenie: 
Organizator wyznaczy pomieszczenie/a do kontroli wagi, a Komisja Sędziowska oddeleguje 
dwuosobowy skład sędziowski. Ważenie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:  
  

• 11/11/2022r. (piątek) - kontrola wagi będzie możliwa w godzinach od 16:00 do 20:00, w 
Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 
344, 84-200 Wejherowo: w przypadku weryfikacji wagi w przeddzień zawodów dopuszcza 
się tolerancję do 200 gram; z możliwością zmiany kategorii wagowej. 

• 12/11/2022r. (sobota) kontrola wagi będzie możliwa przez cały czas rozgrywania 
zawodów; zawodniczki i zawodnicy będą zobowiązani do zważenia się najpóźniej na 1 
godzinę przed rozegraniem konkurencji; na godzinę przed rozegraniem konkurencji lista 
startowa będzie zamykana; w związku z dopuszczeniem kontroli wagi w dniu zawodów, 
przyjmuje się tolerancję do 1,5 kg; tylko wykreślenie zawodnika. 

 
SSM - DOKUMENTACJA 

 
Każdy Klub zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów  do organizatora 
podczas rejestracji imienną listę zawodników startujących w konkurencjach indywidualnych: 
Juniora Młodszego i Juniora. 
Listę należy przesłać w formie edytowalnej do 9.11.2022 na adres email 
mpkarate2022@gmail.com oraz w dniu zawodów podpisaną przez trenera/kierownika ekipy.  

 
Zawody – Nazwa Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorów 
Zawody – Miejsce WEJHEROWO  
Zawody – Data 12-13.11.2022  
Pełna nazwa Klubu   
Miejscowość Klubu  
Lp. Nazwisko 

zawodnika 
Imię 

zawodnika 
PESEL 

zawodnika 
Obywatelstwo Nazwisko 

trenera 
Imię 

trenera 
Rok ur. 
Trenera 
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LOSOWANIE: 
 
Odbędzie się  w dniu 11 listopada 2022 r o godzinie 20:30.  
 
NAGRODY: 
 

• Za zajęcie pierwszych trzech miejsc : medale i dyplomy.  
• Dla Mistrza Polski każdej konkurencji puchar.  
• W klasyfikacji generalnej Puchary za miejsca 1-3. 

 
ORGANIZACJA IMPREZY: 

 
• Zawody przeprowadzone zostaną na 4 tatami. 
• Dla zawodników zostanie udostępniona strefa rozgrzewkowa poza halą główną. 
• Zawodnicy 30 minut przed kategorią zbierają się w strefie przy tatami w wyznaczonym 

miejscu zgodnie z numerem tatami.  
• Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany po zamknięciu rejestracji zawodów. 
• Przy tatami mogą przebywać wyłącznie trenerzy posiadający aktualną licencję trenerską 

PUK. 
• Ochraniacze, karate-gi wymagane zgodnie z przepisami WKF i PUK. 
• Nie zezwala się na start zawodników z umieszczonym godłem na karate-gi. 

 
PROTESTY: 
 
Złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej wymaga wpłaty wadium w wysokości 400 
zł. Procedura zgodna z przepisami WKF. 
 
INFORMACJE KOŃCOWE: 

 
• Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich 

walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora. 
• Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane 
przez niego na terenie obiektu. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 
• W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Regulaminu organizacji i przeprowadzania zawodów w ramach PUK lub przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

• Lista sędziów zostanie ustalona przez przewodniczącego komisji sędziowskiej w 
porozumieniu z organizatorem i zatwierdzona przez Zarząd PUK. 

• Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod 
adresem organizatora w trakcie zawodów. 

• Za szkody powstałe w trakcie zawodów odpowiada osoba – klub, która to spowodowała.  
• W strefie rozgrywania zawodów mogą przebywać wyłącznie: - Zawodniczki i zawodnicy z 
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aktualnie rozgrywanych konkurencji razem z trenerami, - Zespół sędziowski, - Służby 
organizatora, - Obsługa medyczna, - Obsługa informatyczna, - Przedstawiciele PUK. 

• Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną. 
• Ubezpieczenie Klubów we własnym zakresie. 

 
ZAKWATEROWANIE: 
 
Rezerwacje i zniżki na hasło „Mistrzostwa Polski w Karate” 
 
WEJHEROWO: 
Hotel OLIMP Business & Spa  
cena za pokój/dobę ze śniadaniem  1-os 179 zł, 2-os 269 zł, 3-os 359 zł   
Adres: Usługowa 9, 84-200 Wejherowo 
Telefon: 58 677 04 04 
odległość od hali 1,5 km 
 
Hotel i restauracja Dworek A&J – pokoje 2 osobowe ze śniadaniem 180 zł - rezerwacja hotelu 
na hasło w terminie do 31.10.2022. 
Tadeusza Kościuszki 24 
84-200 Wejherowo 
Polska  tel. 513144165 
odległość od hali 1,2 km 
 
Hotel Marmułowski – rezerwacja hotelu na hasło w terminie do 31.10.2022 
12 Marca 207, 84-200 Wejherowo 
tel. 586721300 
odległość od hali 2,2 km 
 
 
BOLSZEWO: 
Hotel Victoria Spółka Cywilna – ceny 1-osobowy 180 zł, 2-osobowy 280 zł, 3 osobowy 390 zł/ze 
śniadaniem za dobę. 
ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo 
tel: 587782848, 504199065 
odległość od hali 3,4 km czas dojazdu około 6 min 
 
RUMIA  
HOTEL 107 – cena za osobo/dobę ze śniadaniem 127 zł – podana cena obowiązuje 25.10.2022  
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 107 
84-230 Rumia 
Tel. 780 014 271 
odległość od hali 15,4 km czas dojazdu około 19 min 
 
Villa Virgo 
Diamond Premium 
Ul. Grunwaldzka 66, 84-230 Rumia 
Tel. 531 606 605 
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odległość od hali 13,6 km, czas dojazdu około 17 min 
 
REDA 
RIVER STYLE HOTEL & SPA – 2 osobowy 440 zł, 3 osobowy 550 zł/ze śniadaniem za dobę z 
możliwością korzystania z basenów i siłowni. 
ul. Pucka 10B, 84-240 Reda 
+48 58 73 64 800 
odległość od hali 9,1 km, czas dojazdu około 12 min 
 
BIESZKOWICE  
O.W. BINGO – 90 zł osoba ze śniadaniem 
ul. Słoneczna 2 (dojazd od ul. Jeziornej!!!) 
84- 206 Bieszkowice 
odległość od hali 13,7 km, czas dojazdu około 19 min 
 
WYŻYWIENIE: 
 
Podczas zawodów czyny będzie bufet. 
 
SĘDZIOWIE: 
 
Odprawa sędziowska na hali sportowej w dniu 12 listopada 2022 (sobota) o godzinie 9:30    
 

ZAPRASZAMY 
 

Koordynator zadania Andrzej Kostun tel. 600 28 18 29 
Adres email w sprawie Mistrzostw Polski mpkarate2022@gmail.com 


