Regulamin przyznawania licencji klubowych, zawodniczych, trenerskich i sędziowskich
Polskiego Związku Karate

1. Licencja klubowa
Wydawana jest bezterminowo po spełnieniu warunków określonych w przepisach i regulaminach
PZK. Ważność licencji obejmuje okres roku kalendarzowego po opłaceniu składki członkowskiej
PZK.
Brak ważnej licencji klubowej uniemożliwia uczestnictwo w rywalizacji sportowej w ramach
Polskiego Związki Karate.

2. Licencja sędziowska
Wydawana jest na czas określony przez Komisję Sędziowską dla poszczególnych osób stosownie
do ich kwalifikacji sędziowskich. Ważność licencji obejmuje okres roku kalendarzowego po
opłaceniu stosownej opłaty.
Wydaje się ją na wniosek osoby zainteresowanej po spełnieniu warunków :
a. uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wraz z klasyfikacją sędziowską
b. wypełnienie i wysłanie do biura Związku odpowiedniego właściwego wniosku wraz ze zdjęciem,
c. Odbycia co najmniej jednego, z dwóch corocznych szkoleń sędziowskich, wyznaczonego
przez Związek,
e. Wniesienia stosownej opłaty na konto PZK wraz z dopiskiem "opłata za licencję sędziowską"
Brak licencji sędziowskiej uniemożliwia sędziowanie zawodów pod auspicjami Polskiego
Związku Karate.

3. Licencja trenerska
Obejmuje okres jednego roku kalendarzowego. Wydawana jest osobom spełniającym następujące
warunki:
a. Posiadanie legitymacji instruktora sportu karate lub dyplomu trenera karate,
b. Odbycia conajmniej jednego, z dwóch corocznych szkoleń trenerskich, wyznaczonego
przez Związek,
c. Wypełnienia i wysłania do biura PZK wniosku o wydanie licencji trenera wraz ze zdjęciem,
d. Wpłacenie stosownej opłaty na konto PZK wraz z dopiskiem "opłata za licencję trenera".
Brak licencji trenerskiej uniemożliwia prowadzenia szkolenia w klubie zrzeszonym w
Polskim Związku Karate.

4. Licencja zawodnicza
a/ Juniorska:
obejmuje osoby między 8 i 18 rokiem życia posiadające min. 9.1 kyu, potwierdzone certyfikatem
PZK. Osoba chcąca otrzymać licencję powinna przesłać do biura PZK wypełniony wniosek wraz z
ze stosowną opłatą , wpłaconą na konto PZK z dopiskiem "opłata za licencję zawodniczą
juniorską". Licencja zawodnicza juniorska wydawana jest jednorazowo i zachowuje ważność do
ukończenia 18 lat przez zawodnika.

b/ Seniorska,
obejmuje osoby które ukończyły 18 lat i posiadają min. 5 kyu karate, potwierdzone Certyfikatem
PZK. Osoba chcąca posiadać licencję powinna: przesłać do biura Związku wypełniony wniosek ( na
odpowiednim formularzu) wraz ze zdjęciem oraz stosowną opłatą, wpłaconą na konto PZK wraz z
dopiskiem "opłata za licencję zawodniczą seniorską".
Brak licencji zawodniczej oraz aktualnych badań lekarskich uniemożliwia start w
zawodach pod auspicjami Polskiego Związku Karate.
Uwaga !!
Osoby , które już posiadają licencje (zawodnicze seniorskie, sędziowskie , trenerskie ) i spełniają
szczegółowe warunki , w kolejnym roku ponoszą opłatę licencyjną w wys. 10 zł - otrzymują zwrotnie
nalepkę -hologram, z danym rokiem kalendarzowym, którą należy przykleić na odwrocie karty
licencyjnej. Licencja zawodnicza juniorska wydawana jest jednorazowo i nie podlega corocznej opłacie
licencyjnej.
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