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REGULAMIN KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH EUROPY SENIORÓW 

tekst jednolity przyjęty Uchwałą Komisji Szkoleniowej PFKS w dniu 13.11.2020 

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PFKS w dniu 24.11.2020 

 

§1.  

SENIORZY W KATEGORIACH WAGOWYCH 

Do udziału w Mistrzostwach Europy Seniorów w kategoriach wagowych kwalifikuje się dwóch zawodników 

/dwie zawodniczki w każdej kategorii wagowej kumite kobiet i mężczyzn oraz w konkurencji kata kobiet i 

mężczyzn. Do Mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce kwalifikuje się max trzech zawodników/ trzy za-

wodniczki w każdej kategorii wagowej kumite i w konkurencji kata.  

 

1. Kwalifikacja na podstawie rankingu zawodników PFKS – max. jedno miejsce  

a. Do udziału w Mistrzostwach Europy Seniorów w danej kategorii kwalifikuje się automatycznie pierw-

sza osoba z rankingu zawodników PFKS aktualnego na 1 dzień przed rozegraniem Mistrzostw PFKS - 

Turnieju Kwalifikacyjnego pod warunkiem, że jest medalistą Mistrzostw Europy Seniorów EKO z 

ostatnich dwóch Mistrzostw (co najmniej jeden medal bez względu na kategorię wagową lub open).  

b. Regulamin rankingu uchwalony przez Komisję Szkoleniową PFKS oraz ranking zawodników jest do-

stępny na stronie Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai (http://shinkyokushin.org.pl/). Ranking 

jest aktualizowany po każdych zawodach rankingowych.  

c. W wyjątkowych przypadkach (kontuzja lub inne sytuacji losowe), Komisja Szkoleniowa może reko-

mendować do reprezentacji Polski  (do zatwierdzenia przez Zarząd PFKS) zawodnika lub zawodników, 

którzy spełniają tylko jeden z warunków z punktu 1a niniejszego regulaminu pod warunkiem, że w 

danej kategorii nie został już zakwalifikowany żaden zawodnik na podstawie tego punktu. Taka re-

komendacja może nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyj-

nego, a w przypadku zawodnika, który uległ kontuzji podczas Turnieju przed walką finałową. 

2. Kwalifikacja na podstawie Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego – jedno lub dwa miejsca (w przy-

padku ME rozgrywanych w Polsce – dwa lub trzy miejsca),  

a. Do udziału w Mistrzostwach Europy Seniorów kwalifikuje się automatycznie zwycięzca Mistrzostw 

PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego w każdej kategorii wagowej oraz kata. Jeżeli zwycięzcą Mistrzostw 

PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego w danej kategorii został zawodnik zakwalifikowany na podstawie §1 

p1.a., to do udziału w Mistrzostwach Europy automatycznie kwalifikuje się drugi zawodnik Mi-

strzostw PFKS -Turnieju Kwalifikacyjnego w danej kategorii. 

b. O ile w danej kategorii nie zakwalifikowano do udziału w Mistrzostwach Europy zawodnika na pod-

stawie §1 p1.a., to do udziału w Mistrzostwach Europy kwalifikuje się drugi zawodnik Mistrzostw 

PFKS -Turnieju Kwalifikacyjnego w każdej kategorii wagowej oraz kata. 

c. Jeżeli Mistrzostwa Europy mają być rozegrane w Polsce to do udziału w Mistrzostwach Europy Senio-

rów kwalifikują się automatycznie finaliści Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego oraz trzeci 

zawodnik tego Turnieju o ile w danej kategorii nie zakwalifikowano do udziału w Mistrzostwach Eu-

ropy zawodnika na podstawie §1 p1.a.  - w każdej kategorii wagowej oraz kata. 

3. Zawodnicy rezerwowi: 

a. Koordynator kadry rekomenduje 2 zawodników rezerwowych w konkurencji kumite w każdej katego-

rii wagowej oraz w konkurencji kata spośród zawodników, którzy zajęli 2-4 miejsce w Turnieju Kwali-

fikacyjnym oraz najwyżej sklasyfikowanego zawodnika/ zawodniczkę w rankingu spośród tych, którzy 

nie zakwalifikowali się do udziału w ME. 

b. Jeżeli zawodnik/ zawodniczka zakwalifikowany do udziału w ME na podstawie rankingu lub kwalifika-

cji z różnych względów nie może wziąć udziału w ME to koordynator kadry rekomenduje jego zastęp-

cę spośród zawodników rezerwowych.  

http://shinkyokushin.org.pl/


2 

 

4. Zawodnicy nie będący członkami Klubów należących do PFKS mogą uzyskać kwalifikację do udziału w 

Mistrzostwach Europy wyłącznie na podstawie Mistrzostw PFKS – Turnieju Kwalifikacyjnego (punkt 2 re-

gulaminu). 

5. W konkurencji „Kata Drużynowe” kwalifikację do udziału w Mistrzostwach Europy uzyskuje jedna (na 

Mistrzostwa Europy rozgrywane w Polsce – dwie) maksymalnie 4 osobowa drużyna wyłącznie na pod-

stawie Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego. 

 

§2.  

SENIORZY W KATEGORII OTWARTEJ 

Do udziału w Mistrzostwach Europy Seniorów w kategorii otwartej kwalifikuje się na podstawie kwalifikacji 

dwóch zawodników i dwie zawodniczki. Do Mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce kwalifikuje się max 

trzech zawodników i trzy zawodniczki.  

 

1. Kwalifikacja na podstawie Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego – dwa miejsca, a w przypadku 

Mistrzostw Europy rozegranych w Polsce – trzy miejsca. 

a. Do udziału w Mistrzostwach Europy Seniorów w kategorii otwartej kwalifikują się automatycznie 

zwycięzca i drugi zawodnik Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego w kategorii otwartej kobiet i 

mężczyzn, a w przypadku ME rozgrywanych są w Polsce, pierwszych trzech zawodników pod warun-

kiem, że w danej kategorii wystartowało minimum 8 zawodników. 

b. Jeżeli w danej kategorii wystartowało 3 lub mniej zawodników to Koordynator Kadry może rekomen-

dować Komisji Szkoleniowej nie zgłaszanie wszystkich zakwalifikowanych na podstawie punktu 1b. 

zawodników. Komisja Szkoleniowa podejmuje decyzję po konsultacji z trenerem/trenerami Klubo-

wym/i/ zawodnika/zawodników. 

2. Kwalifikacja na podstawie przepisów EKO  

a. Do udziału w Mistrzostwach Europy Seniorów w kategorii otwartej kwalifikują się automatycznie 

wszyscy dotychczasowi medaliści Mistrzostw Europy w kategoriach wagowych i w kategorii otwartej. 

3.  Zawodnicy rezerwowi: 

c. Koordynator kadry rekomenduje 2 zawodników rezerwowych w konkurencji kumite w każdej katego-

rii wagowej oraz w konkurencji kata spośród zawodników, którzy zajęli 3-4 miejsce w Turnieju Kwali-

fikacyjnym oraz najwyżej sklasyfikowanego zawodnika/ zawodniczkę w rankingu w kategorii otwartej 

spośród tych, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w ME. 

d. Jeżeli zawodnik/ zawodniczka zakwalifikowany do udziału w ME kwalifikacji z różnych względów nie 

może wziąć udziału w ME to koordynator kadry rekomenduje jego zastępcę spośród zawodników re-

zerwowych. 

 

§ 3. 

MŁODZIEŻOWCY U22, JUNIORZY U18 I KADECI U16 

Do udziału w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców, Juniorów lub Kadetów, na podstawie wyników Mi-

strzostw PFKS – Turnieju Kwalifikacyjnego, kwalifikuje się max dwóch zawodników/ dwie zawodniczki w każ-

dej kategorii wagowej kumite i w konkurencji kata. Do Mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce kwalifikuje 

się max trzech zawodników/ trzy zawodniczki w każdej kategorii wagowej kumite i w konkurencji kata. 

 

1. Kwalifikacja na podstawie Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego – dwa miejsca, a w  przypadku 

Mistrzostw Europy rozegranych w Polsce – trzy miejsca. 

a. Do udziału w Mistrzostwach Europy (Młodzieżowców, Juniorów lub Kadetów) kwalifikują się automa-

tycznie finaliści Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego w każdej kategorii wagowej oraz kata (je-

żeli Mistrzostwa Europy mają być rozgrywane w Polsce, to pierwszych trzech zawodników) pod wa-

runkiem, że w danej kategorii wystartowało minimum 8 zawodników. 
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b. Jeżeli w danej kategorii wystartowało mniej niż 8 zawodników to Koordynator Kadry może rekomen-

dować Komisji Szkoleniowej nie zgłaszanie wszystkich zakwalifikowanych na podstawie punktu 1a. 

zawodników. Komisja Szkoleniowa podejmuje decyzję po konsultacji z trenerem/trenerami Klubo-

wym/i/ zawodnika/zawodników. 

2. Kwalifikacja na podstawie decyzji Komisji Szkoleniowej PFKS – max. 1 miejsce 

a. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek macierzystego Klubu złożony przed Mistrzostwami PFKS 

(dla zawodników biorących udział w Kwalifikacjach, którzy ulegną kontuzji najpóźniej przed walkami 

półfinałowymi), koordynator kadry może rekomendować do reprezentacji innego zawodnika – meda-

listę poprzednich Mistrzostw Europy w danej kategorii wiekowej, który nie mógł wziąć udziału w Mi-

strzostwach PFKS z powodu choroby, kontuzji, lub innej uzasadnionej przyczyny albo uległ kontuzji w 

trakcie Mistrzostw pod warunkiem akceptacji Komisji Szkoleniowej PFKS. Zawodnik taki musi przed-

stawić zaświadczenie lekarskie, że choroba (kontuzja) ma charakter przejściowy i nie stanowi prze-

szkody w odpowiednim przygotowaniu i udziale w Mistrzostwach Europy. 

b. Decyzja o kwalifikacji zawodnika na podstawie punktu „2.a.”  zostaje ogłoszona przed Mistrzostwami 

PFKS (w przypadku kontuzji zawodnika odniesionej w trakcie Mistrzostw – przed walkami półfinało-

wymi) – Turniejem Kwalifikacyjnym. W takim przypadku, w tej kategorii z Mistrzostw PFKS -Turnieju 

Kwalifikacyjnego kwalifikację do udziału może uzyskać tylko zwycięzca (w przypadku Mistrzostw Eu-

ropy rozgrywanych w Polsce – finaliści). 

3. Zawodnicy rezerwowi: 

a. Na podstawie rekomendacji koordynatora kadry ustala się 1-2 zawodników rezerwowych w konku-

rencji kumite w każdej kategorii wagowej oraz w konkurencji kata spośród zawodników, którzy zajęli 

3-4 miejsce w Mistrzostwach PFKS, lidera rankingu PFKS lub medalistów ubiegłorocznych ME, którzy z 

różnych względów nie mogli wziąć udziału w kwalifikacjach, a którzy nie zostali zakwalifikowani do 

udziału w Mistrzostwach Europy na podstawie punktu 1d. 

b. Jeżeli zawodnik zakwalifikowany do udziału w ME z różnych względów nie może wziąć w nich udziału 

to koordynator kadry rekomenduje (lub nie) jego zastępcę spośród zawodników rezerwowych. 

4. Zawodnicy nie będący członkami Klubów należących do PFKS mogą uzyskać kwalifikację do udziału w 

Mistrzostwach Europy wyłącznie na podstawie Mistrzostw PFKS – Turnieju Kwalifikacyjnego (punkt 1 re-

gulaminu). 

5. W konkurencji „Kata Drużynowe” kwalifikację do udziału w Mistrzostwach Europy uzyskuje jedna (na 

Mistrzostwa Europy rozgrywane w Polsce – dwie) maksymalnie 4 osobowa drużyna wyłącznie na pod-

stawie Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego. 

 

§ 4. 

ZATWIERDZENIE SKŁADU REPREZENTACJI POLSKI 

Ostateczny skład reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach Europy Seniorów zatwierdza Zarząd PFKS 

na wniosek Komisji Szkoleniowej.  

 

§5 

REGULAMIN ROZGRYWANIA MISTRZOSTW PFKS - TURNIEJU KWALIFIKACYJNEGO 

1. Miejsce i termin rozegrania Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego 

a. Miejsce i termin rozegrania Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego wskazuje Zarząd PFKS  

b. Termin Turnieju musi być dobrany tak, żeby kwalifikacje zakończyć najpóźniej na 10 tygodni przed 

terminem Mistrzostw Europy. 

2. W Mistrzostwach PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnym mogą wystartować zawodnicy z klubów należących do 

PFKS reprezentując swój klub (normalna opłata startowa za każdego zawodnika ustalona przez Zarząd 

PFKS na dany rok). 

3. W Turnieju mogą wystartować zawodnicy z klubów nie należących do PFKS po wykupieniu przez Klub 

klubowego certyfikatu PFKS w kwocie równej wysokości składki członkowskiej PFKS za dany rok (upraw-
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nia do udziału w Kwalifikacjach w całym roku) reprezentując swój klub (dla zawodników spoza WKO 1,5 x 

normalna opłata startowa, dla zawodników z innych organizacji WKO – normalna opłata startowa). W 

przypadku zakwalifikowania do ME, klub zobowiązany jest do wykupienia dla zawodnika spoza WKO 

paszportu i licencji EKO na dany rok w kwocie 50 zł). 

4. W Turnieju mogą wystartować zawodnicy z klubów nie należących do PFKS po wykupieniu przez nich in-

dywidualnego certyfikatu PFKS w kwocie równej połowie wysokości składki członkowskiej PFKS za dany 

rok (uprawnia do udziału w Kwalifikacjach w całym roku) startując w Kwalifikacjach jako niezrzeszony 

(1,5 x normalna opłata startowa). W przypadku zakwalifikowania do ME, zawodnik figuruje w zestawie-

niu reprezentacji Polski jako zawodnik niezrzeszony. 

5. Rozstawienie zawodników w Mistrzostwach PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnym 

a.  Zawodnicy startujący w Turnieju Seniorów i Młodzieżowców są w każdej kategorii rozstawieni na 

podstawie aktualnego rankingu zawodników PFKS,  

b. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnym Juniorów i Kadetów są w każ-

dej kategorii rozstawieni na podstawie punktacji za ubiegłoroczne (lub tegoroczne, jeżeli już się odby-

ły) wyniki w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski PZK i Mistrzostwach PFKS w kategoriach 

wiekowych Juniorów (Kadetów), wg tabeli: 

 M. Europy 

Juniorów 

M. Europy 

Kadetów 

M. PFKS 

Juniorów 

M. Polski 

PZK Junio-

rów 

M. PFKS 

Kadetów 

1 miejsce 10 6 6 6 3 

2 miejsce 8 4 4 4 2 

3 miejsce 6 2 2 2 1 

c. Komisja Szkoleniowa może zdecydować o rozstawieniu zawodników spoza rankingu PFKS  na pod-

stawie dotychczasowych wyników w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski PZK lub PFKS. 

d. Zawodnicy na drabince do losowania są rozstawieni są w sposób następujący 

1) zawodnicy rozstawieni z nr 1 i 2 są losowani na dwa skrajne miejsca na drabince losowania,  

2) zawodnicy rozstawieni z nr 3 i 4 są losowani na dwa środkowe miejsca na drabince losowania, 

tak żeby z zawodnikami rozstawionymi z numerami 1 i 2 zmierzyć się potencjalnie dopiero w fa-

zie półfinałów 

3) pozostali zawodnicy są dolosowani do drabinki tak, żeby zawodnicy z jednego Klubu zmierzyli się 

ze sobą w jak najpóźniejszej rundzie walk. 

6. Sposób rozegrania Mistrzostw PFKS - Turnieju Kwalifikacyjnego 

a. Jeżeli w Turnieju w danej kategorii startuje minimum 4 zawodników to turniej w tej kategorii jest roz-

grywany systemem pucharowym (przegrywający odpada). 

b. Jeżeli w Turnieju w danej kategorii startuje mniej niż 4 zawodników to turniej w tej kategorii jest roz-

grywany systemem każdy z każdym. Zawodnicy z jednego klubu powinni walczyć w pierwszej walce. 

Kryteria do ustalenia kolejności: Ilość zwycięstw; Ilość uzyskanych punktów (ippon 0,5 pkt, wazari 

0,3 pkt); Ilość kar (dyskwalifikacja -0,5 pkt; genten -0,2 pkt); Głosowanie sędziów; Losowanie 

c. Mistrzostwa PFKS - Turniej Kwalifikacyjny musi wyłonić w każdej kategorii dokładną kolejność od 1 do 

4 miejsca 

§6 

REGULAMIN RANKINGU ZAWODNIKÓW KYOKUSHIN/ SHINKYOKUSHIN 

POLSKIEJ FEDERACJI KARATE SHINKYOKUSHINKAI 

 

1. Do rankingu zawodników zaliczani są zawodnicy (zawodniczki) z klubów nalężących do Polskiej Federa-

cji Karate Shinkyokushinkai. 

2. Zawodnikom startującym w turniejach znajdujących sie w oficjalnym kalendarzu Polskiej Federacji Kara-

te Shinkyokushinkai za zajęte miejsca przyznawane są punkty do rankingu. Organizatorzy Polskich tur-

niejów rankingowych zobowiązani są do przesłania wyników zawodów do prowadzącego ranking naj-

później 3 dni po ich zakończeniu. 
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3. Ranking jest prowadzony w kumite (walki) w kategoriach wagowych i w kategorii otwartej oraz w kon-

kurencji kata osobno dla kobiet i mężczyzn: 

  Mężczyźni: -65 kg, -75 kg, -85 kg,-95kg, +95 kg, open, kata;   

Kobiety: - 50 kg, -55 kg, -60 kg,-65 kg, +65 kg, open, kata 

4. TABELA IMPREZ, na których można zdobywać punkty do rankingu  

TURNIEJ ILOŚĆ PUNKTÓW 

- ZAJĘTE MIEJSCE 1 2  3 4  5-8  9-16 17-32 

MISTRZOSTWA MIĘDZYNARODOWE 

Mistrzostwa Świata WKO  (kumite open)   50  45  40  35 30 20 15 

Mistrzostwa Świata WKO (kumite kategorie wagowe, kata)   40 30 25 20 12 10 -  

Mistrzostwa Europy EKO (kumite open) 25 20 15 10  6  - -  

Mistrzostwa Europy EKO (kumite kategorie wagowe, kata) 20 15 10  6  4 -  -  

Mistrzostwa Europy U20 EKO (kumite kategorie wagowe, kata) 10 6 4 2 -      

MISTRZOSTWA KRAJOWE 

Mistrzostwa PFKS Seniorów (kumite open)  8 6 3 1 -  -  -  

Mistrzostwa PFKS Seniorów (kumite kat. wagowe, kata) 8 6 3 1 -  -  -  

Mistrzostwa Polski Seniorów PZK (kumite open, kata) 10  8 6  4 -  -  -  

Mistrzostwa Polski Seniorów PZK (kumite kat. wagowe) 10  8 6  4 -  -  -  

Puchar Polski Seniorów PZK (kumite kat. wagowe)  6 4 2 1 -  -  -  

Mistrzostwa Polski u21 PZK (kumite kat. wagowe)  3 2 1 -  -  -  -  

Mistrzostwa Polski u21 PFKS (kumite kat. wagowe)  3 2 1 -  -  -  -  

 

5. Punkty zdobyte w zawodach zaliczanych do rankingu, pozostają na koncie zawodnika przez 2 lata od daty 

ich rozegrania, przy czym po upływie roku (w cyklicznych zawodach corocznych - po następnych zawo-

dach) pozostaje na koncie zawodnika 50% punktów, po dwóch latach (kolejnych zawodach w cyklu) 0. 

Wyjątkiem są punkty z Mistrzostw Świata i Europy w kategorii otwartej, które pozostają na koncie za-

wodnika przez 4 lata przy czym po upływie 2 lat (po następnych Mistrzostwach Europy Open) pozostaje 

na koncie zawodnika 50% punktów, po czterech latach (kolejnych Mistrzostwach Europy Open) 0.  

6. Jeżeli planowane na dany rok zawody rankingowe nie odbyły się, to do rankingu zaliczane są dwa ostat-

nie Turnieje tej rangi. 

7. Zawodnikowi, który zdobywa punkty w kilku kategoriach wagowych, w rankingu każdej kategorii zalicza 

się punkty zdobyte w innej kategorii w wysokości 25%, a w kategorii otwartej w wysokości 50%.  

8. Jeżeli w Turnieju zaliczanym do rankingu zawodnik wywalczył punkty w innej kategorii wagowej niż wy-

mienione w p.2 (np. w MP u21 PZK w kat. +80 kg) to do rankingu jego podstawowej kategorii, w której 

wywalczył największą ilość punktów zalicza mu się punkty w całości, tak jakby startował w swojej katego-

rii wagowej, a do pozostałych, w których jest klasyfikowany 25% zgodnie z p.5 niniejszego regulaminu. 

Jeżeli są to jego pierwsze punkty to zalicza mu się punkty do kategorii wagowej zgodnej z jego wagą ciała.  

7.  Suma punktów zdobytych przez zawodnika jest zaokrąglana do całości: w dół, jeżeli część ułamkowa jest 

mniejsza lub równa 0,5 lub w górę, jeżeli część ułamkowa jest większa 0,5 

8. Turniej rankingowe są zatwierdzane przez Komisją Szkoleniowa do końca roku na rok przyszły.  

9. Do rankingu w kategorii otwartej zakwalifikowani są zawodnicy, którzy w ostatnich 2 latach zdobywali 

punkty w minimum jednym turnieju w kategorii otwartej zaliczanym do rankingu oraz medaliści Mi-

strzostw Europy Seniorów z 2 ostatnich lat nawet jeżeli punktów w kategorii otwartej nie zdobyli. 
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10. Do rankingu zawodników kategorii otwartej zalicza się punkty zdobyte zarówno w zawodach w kategorii 

otwartej jak i w kategoriach wagowych, przy czym punkty zdobywane w kategoriach wagowych (tabela z 

punktu 3) mnoży się razy 25%. Punkty zdobyte w kategorii otwartej zalicza się w całości.  

11. Ranking obliczany jest i ogłaszany po każdych zawodach, w których zdobywane są punkty do rankingu. 

12. Ranking klubowy jest obliczany na podstawie punktów wywalczonych przez zawodników w poszczegól-

nych kategoriach przy czym punkty wywalczone w kategorii otwartej kobiet i mężczyzn mnoży się razy 

współczynnik 1,5. 

 

 


