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Wprowadzenie 

Karate jest sztuka walki stworzoną na Okinawie jako metoda samoobrony. Obecnie 

w karate, niezależnie od stylu, występują trzy elementy treningu: kihon - trening technik 

podstawowych; kata - trening ćwiczeń formalnych; kumite - trening walki. 

Pod nazwami kihon, kata, kumite kryją się również zestawy ćwiczeń adekwatnych 

do rodzaju treningu. Odpowiednio dobrane zestawy tych ćwiczeń wypełniają większą część 

każdego treningu. Dlatego umiejętny ich dobór przy zachowaniu właściwych proporcji 

między nimi wpływa na efekt szkolenia technicznego. Szkolenie początkowe oparte jest 

wyłącznie na ćwiczeniach kihon. Później stopniowo wprowadzane są ćwiczenia kata i kumite. 

Z czasem proporcje pomiędzy kihon, kata i kumite ustalają się w zależności od przyjętych 

celów szkolenia [Haberstzer, 1974; Fechner i Ruciński, 1985]. 

 Mianem kihon (szkoła podstaw) określa się fundamentalne techniki karate - postawy, 

gardy, ciosy, kopnięcia, bloki, przejścia, itd. W zależności od rozbudowania technik danego 

stylu, kihon obejmuje od 70 do blisko 300 pojedynczych elementów. Każdy z nich powinno 

się powtórzyć podczas zajęć kilkadziesiąt razy. Naturalnie jest to niemożliwe. Nowe elementy 

poznaje się stopniowo, po 1-2 na każdych zajęciach. Z drugiej strony kihon musi się znaleźć 

w możliwie najpełniejszym wymiarze nawet w treningu bardzo zaawansowanych grup 

[Miłkowski, 2008].  

 Kata - po japońsku forma (układ) zasadnicza(y). Stanowi układ ruchów obrony i ataku 

- technik opracowanych przez starych mistrzów, wykonywanych zawsze w tej samej 

kolejności. Kata imituje walkę z kilkoma przeciwnikami, którzy nacierają z różnych stron. 

Główny nacisk kładzie się na bardzo staranne, wręcz pedantyczne, wykonanie techniczne. 

Każde kata ma swój własny rytm, tempo i określony stopień trudności [Habersetser, 2003]. 

Prezentacja nienagannej techniki w skomplikowanym, dynamicznym układzie jest dowodem 

najwyższego stopnia opanowania umiejętności technicznych. Wyróżnia się kata podstawowe 

(uczniowskie), zaawansowane (dla brązowych pasów) i mistrzowskie (dla czarnych pasów) 

[Beghetto, 2011]. 

 Kumite (dosłowne tłumaczenie spotkanie rąk) jest walką, gdzie poznane techniki 

zaczepne i obronne znajdują zastosowanie w praktyce [Nakayama i Draeger, 2009a; 

Nakayama i Draeger, 2009b]. Zanim karateka będzie gotów do prowadzenia w miarę 

realistycznej i skutecznej walki treningowej czy sportowej, muszą minąć długie miesiące 

ćwiczeń wprowadzających. Ich celem jest zarówno osiągnięcie skuteczności w działaniach 

obronnych i zaczepnych jak i nauczenie doskonałego kontrolowania ciosów [Nishiyama, 

1989]. W zależności od zaawansowania wykorzystuje się pięć form kumite: 

                                                 
*
 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie 

**
 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra 

Gospodarki Przestrzennej 



2 

 

 kihon kumite - kumite podstawowe (elementarne) - przeciwnicy stają naprzeciw 

siebie w ustalonym dystansie i uzgadniają cel ataku, następnie na przemian ćwiczą 

atakowanie i blokowanie, ćwiczenia mogą być wykonywane jako pojedyncze ataki 

i bloki (ippon kumite) lub jako serie pięciu (gohon kumite), czy trzech (sambon 

kumite) technik, 

 kihon ippon kumite - przeciwnicy przyjmują gardę w obranym dystansie, 

oznajmiając cel ataku, napastnik atakuje zdecydowanie, w odpowiedzi blokujący 

używa dowolnej znanej sobie techniki i z miejsca kontratakuje, 

 jiyu ippon kumite - w odróżnieniu od poprzedniej metody, przeciwnicy nie mają 

ustalonego dystansu i nie zapowiadają ataku, jej celem jest trening dystansu 

i technik zaczepnych w praktyce, 

 jiyu kumite - oznacza wolną walkę, czy cały zasób technik jest dozwolony, 

 shiai kumite - jest to walka sportowa, sędziowana, w odróżnieniu od jiyu kumite 

walka i zasób stosowanych technik jest ograniczony przepisami [Nishiyama 

i Brown, 2001; Seba i in. 2002]. 

Współcześnie istnieje około siedemdziesięciu japońskich systemów określających się 

jako karate-do. Jakieś trzydzieści innych woli nazywać się karate-jutsu. Samo określenie 

karate pozbawione członu „jutsu”, czy „do” należy rozumieć jako sportowy aspekt tej sztuki. 

Celem i efektem treningu sportowego oraz sportowej rywalizacji jest sportowe mistrzostwo 

[Piepiora i in. 2016, s. 18-30]. World Karate Federation (WKF) jest to największa organizacja 

karate na świecie. Zrzesza ponad 180 państw i cztery najważniejsze style: shotokan, shito-ryu, 

goju-ryu, wado-ryu. W ramach tej organizacji opracowano przepisy rywalizacji sportowej, 

gdzie naczelną zasadą jest bezpieczeństwo sportowców. W karate WKF rozgrywa się zawody 

krajowe, kontynentalne i światowe. Karate WKF po raz pierwszy zostanie rozegrane na 

igrzyskach w Tokyo w 2020 roku jako pełnoprawna dyscyplina sportowa. 

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie treningu kumite w karate WKF na 

podstawie analizy przygotowań do współzawodnictwa sportowego. W związku z powyższym 

dokonano rocznej obserwacji treningów w czterech sekcjach karate WKF (Klub Sportowy 

Funakoshi Shotokan Karate) w powiecie jeleniogórskim województwa dolnośląskiego. 

Zajęcia każdej sekcji odbywały się dwa razy w tygodniu z wyłączeniem świąt oraz wakacji. 

Czas każdego treningu wynosił 90 minut. Uczestnikami zajęć było 32 zawodników kumite 

(średnia wieku 19 lat) oraz ich trenerzy (średnia wieku 40 lat). Analizę wykonano na 

podstawie zgromadzonych danych w formie nagrań, notatek, wywiadów z trenerami 

i zawodnikami. 

 

Charakterystyka treningu karate WKF 

Każdy trening karate WKF zaczynał się i kończył się medytacją - kilkuminutowym 

pozostawaniem w siadzie klęcznym z zamkniętymi oczyma. Te kilka minut to był znak 

interpunkcji - długi myślnik służący zdystansowaniu się od ferworu codziennego życia i jego 

problemów, przejściu do innej, jakby odświętnej, rzeczywistości treningu [Piepiora i Piepiora, 

2016, s. 45-51]. O ile medytacja służyła psychicznemu przygotowaniu organizmu do trudów 

treningu, o tyle część wstępna - rozgrzewka - służyła przygotowaniu fizycznemu. Celem 

rozgrzewki było głównie wzmożenie ukrwienia mięśni i rozruszania aparatu ruchu - 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dt%C5%8Dkan
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maksymalnego pogłębienia zakresów ruchów w stawach kręgosłupa, biodrowych 

i ramiennych. Było to absolutnie niezbędne, aby dalszy tok treningu odbywał się bez 

zakłóceń. Większość technik karate wymagało specjalnego przygotowania i specjalnej dozy 

gibkości [Miłkowski, 1983, Miłkowski, 1987].  

W treningu karate WKF wykorzystywano metody słowne (objaśnienie, opis), 

oglądowe (demonstracja, film), praktycznego działania - syntetyczna (nauczanie całości 

ruchu), a w niej: analityczną (nauczanie częściami ruchu), kompleksową (nauczenie całości 

ruchu i następnie doskonalenie części ruchu), twórczą zadaniową (określanie zadania do 

wykonania).  

Szkolenie karateki można podzielić na trzy etapy treningowe: wprowadzający, 

podstawowy i wyczynowy. Owe etapy były wytyczone poziomem zaawansowania karateki, 

co odzwierciedlały kolory pasów uczniowskich (kyu) i mistrzowskich (dan). 

 Trening wprowadzający karate był etapem wstępnym szkolenia. Podstawą działania 

było wychowywanie i stymulowanie jednostki przez wysiłek ukierunkowany na rozwój 

fizyczny. Celem tego etapu było rozwijanie potencjału ruchowego, wyposażenie jednostki w 

bogaty zasób umiejętności ruchowych, rozpoznanie jej kierunkowych uzdolnień 

i zainteresowań - czy dany zawodnik lepiej prezentował się w kata, czy może w kumite. Etap 

ten był przeznaczony dla karateków do 6 kyu. 

 Na tym etapie obciążenia były jednakowe dla całej grupy, gdzie realizowano 

sprawdzone programy szkolenia. Zakres funkcji i umiejętności kierowniczych trenera 

obejmował planowanie celów krótkoterminowych, organizowanie jednostek treningowych, 

dobór środków zgodnie z rytmem rozwoju biologicznego, motywowanie jednostek do 

dalszych działań oraz kontrolę zdrowia i poziomu motoryczności podopiecznych [Sozański, 

1999]. 

Trening podstawowy karate WKF charakteryzował się ostatecznym ukształtowaniem 

zawodnika karate. Mieliśmy więc do czynienia albo z zawodnikiem kata albo z zawodnikiem 

kumite. Głównym celem było trenowanie przez rozwijanie rozpoznanych predyspozycji 

i potencjału ruchowego. Etap podstawowy był przeznaczony dla karateków od 5 do 2 kyu. 

Obciążenia były dobierane grupowo według poziomu zaawansowania i specjalizacji 

w danej konkurencji w postaci ciągłej realizacji autorskiego programu szkolenia. Funkcje 

kierownicze i umiejętności trenera dotyczyły planowania celów i zadań kariery sportowej, 

planowania i realizacji obciążeń treningowych w cyklach treningowych, rozpoznawania 

potrzeb i motywowania zawodnika, kontrolowania jego indywidualnych obciążeń i efektów 

treningowych [Kosendiak, 2005]. 

Zadaniem treningu wyczynowego karate WKF, inaczej zwanego „specjalnym”, było 

kształtowanie i doskonalenie mistrzostwa sportowego. Najważniejsze na tym etapie było 

współzawodnictwo. Na tym poziomie trenowali karatecy posiadający stopień 1 kyu oraz 

stopnie mistrzowskie dan. 

Obciążenia dobierane były indywidualnie dla każdego zawodnika. Organizacja zajęć 

była dostosowana według potrzeb zawodnika. Następowała realizacja oryginalnego programu 

szkolenia w każdym makrocyklu, stałe maksymalizowanie poziomu cech istotnych - 

w efekcie przekształcanie uzyskanego potencjału na wynik na poziomie światowym [Prus, 

2009]. 
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Trening przygotowujący do współzawodnictwa sportowego w kumite 

Przygotowania rozpoczęły się od budowy fundamentu pod formę sportową (okres 

przygotowania ogólnego). Cel ten osiągnięto przez stopniowy wzrost objętości pracy 

o średniej intensywności. Na zajęciach w sali (dojo) prowadzono dużo ćwiczeń 

gibkościowych, zwinnościowo-szybkościowych, gimnastycznych. Ogólne przygotowanie 

siłowe realizowano w postaci elementów treningu kulturystycznego. Zajęcia w terenie 

koncentrowały się na budowie wytrzymałości ogólnej, realizowanej przez biegi, marszobiegi 

i zabawy biegowe. Pływanie wykorzystywano w formie odnowy biologicznej. Kontynuacją 

etapu przygotowania ogólnego było ukierunkowanie treningów na cechy związane z karate 

(okres przygotowania specjalnego). W tym okresie kształtowano szybkość, siłę maksymalną 

i moc, wytrzymałość ogólną i szybkościową, koordynację ruchową. Gibkość była realizowana 

na każdym treningu, niezależnie od jego celu [Piepiora i in. 2017, s. 17-23]. Jednocześnie 

z rozwijaniem motoryki, doskonalono i modyfikowano technikę, taktykę walki oraz 

rozpoczęto przygotowanie mentalne zawodnika psychicznie [Piepiora i Witkowski, 2015, 

s. 130-133]. Celem okresu przygotowania specjalnego było wzniesienie się na wyższy poziom 

formę oraz umiejętności sportowe. Osiągnięto to przez selekcję ćwiczeń i podniesienie 

intensyfikacji ich wykonania. 

Zwieńczeniem przygotowań był okres startowy. Zadaniem najważniejszym w tym 

okresie było utrzymanie formy sportowej. Cel osiągnięto przez maksymalizowanie wyniku 

sportowego podczas zawodów sportowych w oparciu o uzyskane w okresie 

przygotowawczym dyspozycje wydolnościowe i umiejętności [Błach i in. 2007], dobry plan 

startów, pracy nad szybkością i wytrzymałością szybkościową. Trening taktyczny polegał na 

analizowaniu przeprowadzonych już startów i zawodów oraz przygotowywaniu różnych 

wariantów taktycznych na następne spotkania [Piepiora i Piepiora, 2015, s. 134-136].  

Cele okresu przejściowego sprowadzały się do wyleczenia kontuzji i mikrourazów, 

świadomej readaptacji organizmu. Dzięki temu możliwe było stosowanie podobnych 

bodźców treningowych w kolejnym cyklu treningowym [Piepiora, 2009, s. 98-102]. 

Biorąc pod uwagę rodzaj i specyfikę karate WKF jako dyscypliny sportowej oraz 

konkurencji kumite możemy wyróżnić trzy rodzaje środków treningowych: 

1. Oddziaływania wszechstronnego - stosowano przede wszystkim ćwiczenia 

ogólnorozwojowe, kierując się zasadą harmonijnego rozwoju organizmu. Na 

treningach uwzględniano wszechstronne zaangażowanie i rozwój wszystkich grup 

mięśniowych oraz wpływ treningu za kształtowanie odpowiednich postaw ciała. 

Rozwijane były zdolności motoryczne: szybkość, siła, wytrzymałość, gibkość, 

koordynacja. Do tej grupy środków należy zaliczyć: 

 rozgrzewkę - ćwiczenia przygotowujące do realizacji zadań w danej jednostce 

treningowej, 

 ćwiczenia kształtujące siłę mięśniową z użyciem obciążników na ręce i nogi 

(techniki keri, uchi, zuki), ćwiczenia na atlasie (wyciskanie sztangi, przysiady 

i półprzysiady z obciążeniem, skręty tułowia, skrętoskłony, itp.), ćwiczenia 

skocznościowe z obciążeniem na nogach i rękach (pajacyki, symulowane ruchy 

walki, itp.), 

 ćwiczenia tsuki i keri z ekspanderami, 
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 ćwiczenia ogólnoustrojowe (ćwiczenia mięśni brzucha, grzbietu, ramion 

w leżeniu, podporach, w zwisach z obciążeniem do 20% masy ciała lub bez 

obciążeń), 

 wszelkie formy treningu wytrzymałościowego (w terenie, na sali, biegi ciągłe, 

marszobiegi, zabawy biegowe, biegi z przeszkodami, odcinki biegowe 

pokonywane z maksymalną i submaksymalną intensywnością, zadania biegowe 

z różnych pozycji i ustawień, itp.), 

 ćwiczenia skocznościowe: skoczność pionowa (skoki wzwyż, skoki dosiężne, 

itp.), skoki w poziomie (wszelkie rodzaje wieloskoków, skoki jedno i obunóż, 

skoki z miejsca w dal, itp.), 

 zespołowe gry sportowe (stosowane jako wydzielone jednostki treningowe 

o charakterze kompleksowego treningu z akcentami wytrzymałościowymi 

i zwinnościowymi, stosowane również jako formy rozgrzewki lub ćwiczeń 

uspokajających i rozluźniających), 

 ćwiczenia sprawności wszechstronnej (gibkość, zwinność, ćwiczenia 

akrobatyczne, gry i zabawy), 

 ćwiczenia na manekinie (doskonalenie technik keri, tsuki, uchi), 

 ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu (tarcze, worki), 

 ćwiczenia w parach (sparingi, zadania ruchowe - użycie tylko technik keri lub 

tsuki, mieszanie technik nożnych i ręcznych, itp.). 

2. Oddziaływania ukierunkowanego - charakteryzują się ćwiczeniami specyficznymi dla 

karate. Były stosowane dla zawodników szczególnie podatnych na trening. Stawiane 

były wyższe wymagania co do technicznej trudności zadań, np.: 

 techniki keri, tsuki, uchi, ashi, ukierunkowane na aktywizację grup mięśniowych 

biorących udział w walce sportowej (poszczególne techniki wykonuje się 

kombinacjami z różnych pozycji wyjściowych i różnych płaszczyznach 

z zachowaniem poprawności, zdobywanie punktów przy pomocy technik 

pojedynczych i kombinacyjnych), 

 obranie odpowiedniej taktyki walki (uzależnionej od przeciwnika), 

 umiejętności dopasowania dystansu (uzależnionego od przeciwnika), 

 ćwiczenia z partnerem (walka zadaniowa, doskonalenie technik w czasie 

prowadzenia walki), 

 ćwiczenia taktyczne (walki zadaniowe). 

3. Oddziaływania specjalnego - stosowane aby wywołać u zawodnika stan gotowości 

startowej, wyróżniający się chęcią do podejmowania wysiłku wyznaczonego celem 

jaki należy na zawodach zrealizować. Środki przygotowania specjalnego to ćwiczenia 

pozwalające rozwijać siłę mięśni najbardziej zaangażowanych, obciążonych w pracy 

specjalistycznej, tj.: 

 walka wolna zgodnie z przepisami, 

 walka z wykonaniem pełnych zadań, 

 start w zawodach, 
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 sprawdziany walk z przeciwnikami (doskonalenie uwagi i pełnego skupienia 

w czasie walki mimo zakłóceń zewnętrznych, stworzenie pozasportowej walki 

z przeciwnikiem), 

 ćwiczenia wspomagające z partnerem (z użyciem łap, worków, ochraniaczy, 

manekinów, itp.).  

 

Kontrola postępów zawodnika 

Miarą wyszkolenia zawodnika była kontrola procesu treningowego karateki. 

Dotyczyła ona techniki ruchów, obciążeń treningowych, wyników sportowych, postawy na 

zawodach i była niezbędnym ogniwem sterowania treningiem sportowym. Ponadto treścią 

kontroli szkolenia był przebieg zmian zachodzących w stanie organizmu zawodnika (kontrola 

fizjologiczno - medyczna). Te dane były zastrzeżone - tylko do wglądu trenera i zawodników. 

Kontrola treningu karate WKF stanowiąca element wymierzania efektów pracy, była 

systematycznie przeprowadzana. Umożliwiło to racjonalny dobór metod i środków, 

gwarantując skuteczność perspektywicznego działania. Dostarczyło wszystkich elementów 

decydujących o uzyskaniu najlepszych efektów sportowych. Nie ograniczyła się tylko do 

interpretacji wyników, ale jej zakres obejmował korekty planu i programu szkolenia. 

W kontroli procesu treningowego zawodnika kumite kierowano się pewnymi podstawowymi 

zasadami. Proces kontroli cechował się kompleksowością i systematycznością. Kryteria, 

parametry i metody kontroli były w obrębie konkretnego parametru. A wybór kryteriów 

i metod kontroli odpowiadał założeniom poszczególnych etapów szkolenia. 

Kontrola obejmowała ustalenie stanu rzeczywistego zawodnika. Następnie porównano 

stan rzeczywisty ze stanem zamierzonym wytrenowania zawodnika dla ujawnienia 

ewentualnych niezgodności między nimi. Dalej określono przyczyny stwierdzonych 

niezgodności oraz warunki sprzyjające działaniom bardziej skutecznym. Na końcu 

wprowadzono korekty do programu i w niektórych przypadkach zmodyfikowano cele procesu 

treningowego. 

W cyklu szkoleniowym kontroli bieżącej, operacyjnej, okresowej podlegała ocena 

wydolności organizmu, poziom sprawności motorycznej, poziom sprawności technicznej, 

poziom sprawności specjalnej, stan zdrowia zawodnika, zewnętrzne i wewnętrzne objawy 

wpływu treningu na organizm.  

 

Wnioski 

1. Trening karate WKF, zwłaszcza w początkowym etapie szkolenia, opiera się na 

zasadach, jakie obowiązują w innych sztukach walki budo. Stąd też wynikają pewne 

analogie do sposobu prowadzenia zajęć z judo, taekwondo czy aikido. Karate WKF dba 

o maksymalne wykorzystanie możliwości drzemiących w ludzkim ciele. Efektywność 

w tej dyscyplinie opiera się głównie na właściwych wzorcach ruchowych, pozostających 

w zgodzie z fizyką i fizjologią.  

2. Trening wyczynowy karate WKF miał na celu osiągnięcie perfekcji w kilku 

zestawieniach walki wybranych spośród technik i akcji taktycznych, które były 

stosowane w czasie starcia lub służyły jako środki treningowe. Dzięki temu przez trening 

osiągnięto skuteczność w wykonywaniu technik oraz umiejętność wykonania ich 

w zależności od zaistniałej sytuacji. Ten rodzaj treningu powinien być kontynuowany 
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przez całą karierę sportową, aby zawodnik utrzymywał ciągłą zdolność do toczenia walki 

sportowej. Trening na tym etapie wymaga nakładu czasu i pracy, dlatego trener oraz 

zawodnik powinni dążyć do jak najbardziej efektywnego ich wykorzystania. 

3. Karate WKF to dyscyplina niewymierna pod względem oceny poziomu wytrenowania 

poszczególnych zawodników. Trudno jest wymienić jednoznacznie kryteria oceniania 

tego parametru, a jego analiza bardzo jest złożona i skomplikowana. W walce karate 

WKF o poziomie zawodnika świadczy skuteczność wykonywania poszczególnych 

technik, które z kolei zależą nie tylko od jego umiejętności technicznych, poziomu cech 

motorycznych, taktyki, psychiki i wydolności, ale i od przeciwnika, jego poziomu 

technicznego, stylu walki. To też jednym z wielu elementów pracy trenera jest 

obserwacja zawodnika podczas zawodów, turniejów, które są kulminacyjnym momentem 

działalności zawodnika, stwarzającym ogromne napięcia fizyczne i psychiczne. Dlatego 

też wszystkie walki na zawodach, bez względu na rangę zawodów, powinny być 

rejestrowane na nośnikach cyfrowych. Zebrany materiał wówczas w każdej chwili można 

dokładnie przeanalizować i dokonać zmian w procesie treningowym. Najpierw trener 

i zawodnik muszą dokonać dokładnej analizy sukcesów i porażek w zawodach. Następnie 

wyciągnąć wnioski z błędów popełnianych na treningach i zawodach. Teoretycznie 

przygotować i ukierunkować się na realizację określonego celu. Trener powinien 

uświadomić zawodnika konkretnymi zadaniami w stosunku do warunków ich realizacji 

oraz wypracować prawidłowe nastawienie dla osiągnięcia celu. 

4. Należy pamiętać, że każdy zawodnik potrzebuje indywidualnego podejścia. Poziom 

i rodzaj stresu startowego jest różny w zależności od zawodnika, przeciwnika, rangi 

zawodów, itp. Stresu nie można wyeliminować - trzeba tylko zmniejszać jego poziom. 

Mały poziom stresu motywuje i ułatwia realizację zadania, natomiast duży poziom 

utrudnia, bądź całkowicie uniemożliwia osiągnięcie celu i tym samym niweczy całą pracę 

treningową. 
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Streszczenie 

Cel: Celem niniejszego artykułu było przedstawienie treningu kumite w karate WKF na podstawie analizy 

przygotowań do współzawodnictwa sportowego. Materiał i metoda: Dokonano rocznej obserwacji treningów 

w czterech sekcjach karate WKF (Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate) w powiecie jeleniogórskim 

województwa dolnośląskiego. Dialektykę wykonano na podstawie zgromadzonych danych w formie nagrań, 

notatek, wywiadów z trenerami i zawodnikami. Wyniki: Metody dydaktyczne, etapy treningów, struktura 

czasowa treningów, środki oddziaływań oraz kontrola postępów były zgodne z założeniami teorii sportu. 

Wnioski: Trening karate WKF jest tożsamy z innymi sztukami walki budo. Przez trening osiąga się skuteczność 

w wykonywaniu technik oraz umiejętność wykonania ich także w walce pozasportowej. O poziomie 

wyszkolenia zawodnika świadczy dyspozycja jego oraz przeciwnika. Każdy zawodnik potrzebuje 

indywidualnego podejścia. 

Słowa kluczowe: karate WKF, kumite, teoria sportu, trening, rywalizacja sportowa. 

 

KUMITE TRAINING IN WKF KARATE - DIALECTICS OF PREPARATIONS 

FOR SPORT COMPETITION 

Summary 

Purpose: The purpose of this article was to present Kumite training in WKF karate on the basis of analysis 

of sport competition preparations. Material and Method: An annual training visit was conducted in four 

sections of the WKF (Sports Club Funakoshi Shotokan Karate) in the Jelenia Góra district of Lower Silesia. The 

dialectics was based on collected data in the form of recordings, notes, interviews with trainers and competitors. 

Results: Didactic methods, training stages, training time structure, means of interaction and progress control 

were in line with the theory of sport. Conclusion: WKF karate training is identical to other budo martial arts. 

Through training, you gain the ability to perform techniques and the ability to perform them in a non-racing 

battle. The level of training of the player is provided by his and his opponent's instruction. Each competitor 

needs an individual approach. 

Key words: karate WKF, kumite, sports theory, training, sports rivalry 


