ČESKÝ SVAZ KARATE
Atletická 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov
Tel.: 220513608 Fax : 220513608 E-mail : cske@volny.cz

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Český svaz karate vzhledem k potřebě sjednocení a zkvalitnění systému soutěží v
ČR vydává tento materiál, který je pro soutěže závazný. Struktura soutěží a
postupové klíče vyplývají pro soutěže jednotlivců i družstev z blokových schémat.
Povinností pořadatele každé republikové soutěže (pod záštitou ČSKe, která je
uvedena v kalendáři) je zaslat pozvánku na akci předsedovi úseku rozhodčích,
hospodáři a předsedovi svazu. Předsedovi STK je pořadatel povinen propozice
předložit nejdéle 3 měsíce před konáním soutěže. Rozesílat lze pouze propozice
schválené předsedou STK ČSKe.
Krajské svazy využívají tento soutěžní řád v rámci své řídící působnosti.
Z důvodu zprogresivňování soutěžní činnosti se předpokládá pravidelná inovace
předkládaného soutěžního řádu. Tyto úpravy podléhají schválení ve smyslu platných
stanov.
1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

vyplývají ze schválených stanov. Soutěží řízených ČSKe se zúčastňují členové
sportovních oddílů a klubů karate, kteří jsou registrování v ČSKe a splňují podmínky
pro start na soutěžích ČSKe.
2.

VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Soutěžní řád je vydávaný ČSKe a je závazný pro všechny začleněné orgány ve
smyslu schválených stanov pro soutěže řízené ČSKe.
V působnosti ČSKe se v zásadě organizují sportovní soutěže v souladu se
sportovními soutěžemi na úrovni EKF a WKF.
V tomto smyslu se vyžaduje také splnění návaznosti ze strany krajských svazů
karate.
V uvedeném smyslu se v karate v rámci působnosti ČSKe organizují sportovní
soutěže v těchto disciplínách:
a)
b)
c)
d)

sportovní zápas družstev - kumite
sportovní zápas jednotlivců - kumite
souborná cvičení jednotlivců - kata
souborná cvičení družstev - kata

Podmínkou účasti na sportovních soutěžích řízených ČSKe je z hlediska závodníka
splnění těchto náležitostí:
a) být registrován samostatně nebo prostřednictvím oddílu, klubu v příslušném svazovém orgánu
ve smyslu stanov s platným průkazem KARATE
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b) mít potvrzenou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku
c) mít v průkazu členskou známku ČSKe platnou pro příslušný kalendářní rok. Členská známka
karate je platná vždy do 31.března následujícího roku.
d) v soutěži družstev ( sportovní zápas, souborná cvičení) je možno postavit výběř klubů, za
předpokladu, že nadpoloviční počet složení bude z jednoho oddílu.

3.

VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěže na celorepublikové úrovni probíhají v těchto věkových kategoriích:
a) muži
b) ženy
c) juniorky
d) junioři
e) dorostenci
f) dorostenky
g) mladší dorostenci
h) mladší dorostenky
I) starší žáci
j) starší žákyně
k) mladší žáci
l) mladší žákyně

nad 18 let kumite
nad 18 let kumite
18-20 let kumite
18-20 let kumite
16-17 let kata, kumite
16-17 let kata, kumite
14-15 let kata, kumite
14-15 let kata, kumite
12-13 let kata, kumite
12-13 let kata, kumite
7-11 let kata, kumite
7-11 let kata

nad 16 let kata
nad 16 let kata
16 – 20 let kata
16 – 20 let kata

Kata team mají všechny věkové kategorie, ale kategori starší žactvo a mladší
dorost mají soutěž kata team spojenou, tedy 12-15 let.
Přechod do vyšší věkové kategorie se uskutečňuje vždy v den dosažení příslušné
věkové hranice. Pro mládežnické kategorie je umožněn tzv. „střídavý start“. Střídavý
start sportovce je forma startu ve věkové kategori a to ve své nebo nejbližší vyšší
(věkové) kategorii i za předpokladu, že v den turnaje ještě nedovršil potřebného
věku. Toto je možné aplikovat na postupových turnajích, když se ví, že v době
pořádání MČR bude již spadat věkem do vyšší kategorie. Povolení je možno získat
jen na základě souhlasu STK příslušného svazového orgánu a souhlasu kompetentní
zdravotnické složky, je platné po dobu jedné sezóny. Bude zaznamenán v průkazu
ČSKe na poslední straně, potvrzen razítkem kompetentní zdravotnické složky a
podpisem zákonného zástupce (formulář pro střídavý start - viz příloha).
Závodník může startovat v jeden den ve více věkových kategoriích pouze pokud
splňuje výše uvedené požadavky. Toto se týká turnajů, kde jedou mládežnické i
seniorské kategorie a závodník splňuje podmínky startu. (např. kata DOROST /
MUŽI, protože obě kategorie začínají od 16ti let) Jinak každý závodník startuje pouze
v jedné kategorii do které patří. (popř. vyšší za předpokladu, že využije střídavý start
– ale pouze jedné. ) Střídavý start nelze použít pro Mistrovství České republiky.
4.

HMOTNOSTNÍ KATEGORIE a ČASOVÉ LIMITY

V soutěžích kumite se používají následující hmotností kategorie:
a) muži: -60, -65, -70, -75, -80, +80, BRH
b) ženy: -53, -60, +60 kg, BRH
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c) juniorky -53 kg, -60 kg, +60 kg
d) junioři: -60, -65, -70, -75, -80, +80 kg
e) dorostenci: - 55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, +75 kg
f) dorostenky: -51, -57, +57 kg
g) mladší dorostenci -45 kg, -55 kg, - 65 kg, +65 kg
h) mladší dorostenky - 45, - 55, + 55 kg
ch) starší žáci: -40 kg, -50 kg, - 60 kg, +60 kg
i) starší žákyně : - 40, - 50, + 50 kg
j) mladší žáci : - 30, - 35, - 40, + 40 kg
Závodník je povinen startovat v té hmotnostní kategorii, do které svou hmotností skutečně
patří. V případě, že jeho hmotnostní kategorie není vypsána, může startovat v nejbližší
vyšší vypsané hmotnostní kategorii.
Na Mistrovství České republiky smí závodník statovat pouze v té věkové a hmotnostní
kategorii, do které se nominoval, přeřazení do jiné kategorie je nepřípustné.

ČASOVÉ LIMITY ZÁPASŮ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

muži – 3 minuty čistého času
ženy – 2 minuty čistého času
junioři - 2 minuty čistého času
juniorky - 2 minuty čistého času
dorostenci - 2 minuty čistého času
dorostenky - 2 minuty čistého času
mladší dorostenci - 2 minuty čistého času
mladší dorostenky – 2 minuty čistého času
starší žáci - 1 ½ minuty čistého času
starší žákyně – 1 ½ minuty čistého času
mladší žáci – 1 ½ minuty čistého času

Všechny kategoprie nejsou omezeny počtem získaných bodů, vítězství je dáno
jasným rozdílem 8 bodů.
5.

SOUTĚŽNÍ KALENDÁŘ

Je sestavován tak, aby měl návaznost na vrcholné evropské a světové soutěže
(ME, MS, atd.) a aby splnil požadavky vyplývající z koncepce tvorby reprezentačních
výběrů na tyto turnaje.
6.

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ A ROZHODOVÁNÍ
V soutěžích platí pravidla WKF pro kata i kumite. (Samostatné vydání ČSKe)
Soutěžní disciplíny, pro které neexistují v oficiálních pravidlech WKF, budou dočasně řízené vždy
pravidly, které budou tvořit dodatek soutěžního řádu. (kategorie mládeže)
Rozhodcovské zabezpečení je dáno zvláštními pokyny, které vydává úsek rozhodčích příslušného
svazového orgánu. Kromě toho pořadatel zabezpečuje službu ke stolku zapisovatele a časoměřiče
(ti by měli být zpravidla Soudci B). Nebo osoby pověřené.
Závodníci, trenéři, funkcionáři oddílů a klubů, dále rozhodčí jsou povinni v průběhu celé soutěže
dodržovat pravidla a zásady předepsané pravidly a propozicemi a jsou povinni chovat se v duchu
etiky karate.
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7.

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
Řízení soutěží je zabezpečováno STK příslušného svazového orgánu, a to ze dvou hledisek:
a) z hlediska přímého řízení konkrétní soutěže
• v tomto případě STK jmenuje zodpovědného člena STK pro zabezpečení přímého řízení
soutěže. Ten úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím soutěže. Pořadatel k němu
zabezpečuje min. 1 pomocníka. Mezi povinnosti řídícího člena STK patří zpracování zápisu
z každého střetnutí, zápasu, cvičení. Tento zápas vyhotovuje zapisovatel a podepíše ho
hlavní rozhodčí a kontrolor zápasové plochy, který zároveň nese za zápis zodpovědnost.
b) z hlediska celkového řízení po dobu celé sezóny a všech soutěží z termínového kalendáře
• v tomto případě zabezpečuje řídící činnost STK v celém rozsahu.

8.

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ
Lékařskou službu koordinuje ZK příslušného svazového orgánu a zabezpečuje pořádající oddíl,
klub. Pořádající oddíl, klub dále zabezpečí odeslání lékařské zprávy pro ZK. Zabezpečuje se 1
lékař pro každé 2 zápasiště (nelze mít jednoho lékaře na dvě zápasiště ve dvou halách,
tělocvičnách).

9.

PROTESTY
Protesty proti formálnímu porušení pravidel a těchto propozic podává oficiální trenér nebo vedoucí
družstva hned po předmětné události u hlavního rozhodčího soutěže spolu s vkladem 500,- Kč za
družstvo nebo 300,- Kč za jednotlivce. Vklad v případě zamítnutí připadne ve prospěch
příslušného svazového orgánu.
Protesty zásadního charakteru, které nelze řešit na místě soutěže, řeší disciplinární komise v
rozsahu disciplinárního řádu.

10.

POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ

Na pořádání soutěží se vyhlašuje vydáním termínového kalendáře konkurs (ten obsahuje všechna
stanovená kritéria pro rozdělení turnajů), který se uzavře k 1. 9. běžného roku. Ke stejnému datu
příjmá úsek STK žádosti o zařazení do oficiálních seznamů ČSKe a tím získání záštity a bodových
koeficientů turnaje v žebříčku závodníků.
Přímou zodpovědnost za pořádání soutěže nese pověřený oddíl, klub. Minimálně 3 měsíce před
danou soutěží předkládá „Propozice soutěže“ a organizační zabezpečení ke schválení předsedovi
úseku STK ČSKe. Dotovaná soutěž se musí konat ve sportovní hale s diváckou kapacitou, musí
být náležitě propagována. Každá soutěž se řídí časovým rozpisem uvedeným v příloze č. 2.
Oddíl, klub, který pořádá soutěž v určeném termínu, musí zabezpečit:
a) nahlášení zodpovědného funkcionáře - jméno, adresa, telefon
b) rozeslání propozic nejméně 6 týdnů před soutěží všem zúčastněným oddílům, klubům, na
sekretariát svazu, předsedovi ÚR, STK, hospodáři, předsedovi svazu (emailem, doporučeně
nebo jinak prokazatelně doručovat). V propozicích musí být uveden časový rozvrh soutěže,
možnosti ubytování, stravování a dopravy. (viz příloha č.)
c) vyhovující halu nejméně se třemi zápasišti a vybavením (tatami,lavičky, stoly, ukazovatele
skóre, stopky, časomíry atd.)
d) dostatečnou pořadatelskou službu.

11.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
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Oddíly, kluby, které splňují podmínky účasti na dané soutěži, jsou povinny:
a) Při dlouhodobých soutěžích družstev potvrdit písemně svou účast minimálně 2 týdny před
začátkem 1. kola.
Zároveň zasílají správně vyplněnou soupisku ve smyslu propozic, které platí pro celé soutěžní
období. Tyto dokumenty zasílájí na adresu ČSKe. (popř. Úsek poveřený ve smyslu propozic)
Na začátku soutěžní sezóny se každému přihlášenému družstvu určí startovní číslo.
b) při ostatních soutěžích ČSKe se registrace a prezentace provádí před soutěží formou zaslání
přihlášky v elektronické podobě minimálně 2 dny před zahájením turnaje. (na adresu pevne
uvedenou v propozicích turnaje) – pro sobotní turnaj nejpozději do čtvrteční půlnoci.
c) každý závodník si musí zabezpečit pro sebe v dostatečném počtu soutěžní šerpy
d) závodníci kumite mladších žáků musí být vybaveni suspenzorem
e) závodnice kategorie kumite stařší žákyně, mladší dorostenky musí být vybaveny chráničem
hrudi

12.

VŠEOBECNÉ SOUTĚŽNÍ SYSTÉMY

Systém soutěže se volí pro každou soutěž podle druhu soutěže - dlouhodobé, krátkodobé,
mistrovské, nemistrovské, kvalifikační, soutěže jednotlivců, soutěže družstev: určující je také počet
zúčastněných. Pořadí soutěžících přitom určujeme v souladu s platnými pravidly WKF.

Systém soutěže „každý s každým“
je určen pro dlouhodobé i krátkodobé soutěže, zrovna tak pro soutěže družstev i
jednotlivců.
Pořadí a rozpis střetnutí podle počtu účastníků:

při 3-4 účastnících:
I. kolo:
1 - 4, 2 - 3
II. kolo:
2 - 4, 3 - 1
III. kolo:
4 - 3, 1 - 2
při 5-6 účastnících:
I. kolo:
II. kolo:
III. kolo:
IV. kolo:
V. kolo:

3 - 6, 4 - 2, 5 - 1
6 - 5, 1 - 4, 2 - 3
2 - 6, 3 - 1, 4 - 5
1 - 6, 2 - 5, 3 - 4
6 - 4, 5 - 3, 1 - 2

při 7-8 účastnícíh:
I. kolo:
1 - 8, 2 - 7, 3 - 6, 4 - 5
II. kolo:
2 - 8, 3 - 1, 4 - 7, 5 - 6
III. kolo:
8 - 6, 7 - 5, 1 - 4, 2 - 3
IV. kolo:
3 - 8, 4 - 2, 5 - 1, 6 - 7
V. kolo:
8 - 7, 1 - 6, 2 - 5, 3 - 4
VI. kolo:
4 - 8, 5 - 3, 6 - 2, 7 - 1
VII. kolo:
8 - 5, 6 - 4, 7 - 3, 1 - 2
při 9-10 účastnících:
I. kolo:
1 - 10, 2 - 9, 3 - 8, 4 - 7, 5 - 6
II. kolo:
2 - 10, 3 - 1, 4 - 9, 5 - 8, 6 - 7
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III. kolo:
IV. kolo:
V. kolo:
VI. kolo:
VII. kolo:
VIII. kolo:
IX. kolo:

10 - 7, 8 - 6, 9 - 5, 1 - 4, 2 - 3
3 - 10, 4 - 2, 5 - 1, 6 - 9, 7 - 8
10 - 8, 9 - 7, 1 - 6, 2 - 5, 3 - 4
4 - 10, 5 - 3, 6 - 2, 7 - 1, 8 - 9
10 - 9, 1 - 8, 2 - 7, 3 - 6, 4 - 5
5 - 10, 6 - 4, 7 - 3, 8 - 2, 9 - 1
10 - 6, 7 - 5, 8 - 4, 9 - 3, 1 - 2

při 11-12 účastnících:
I. kolo:
2-12, 3-1, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8
II. kolo:
12-8, 9-7, 10-6, 11-5, 1-4, 2-3
III. kolo:
3-12, 4-2, 5-1, 6-11, 7-10, 8-9
IV. kolo:
12-9, 10-8, 11-7, 1-6, 2-5, 3-4
V. kolo:
4-12, 5-3, 6-2, 7-1, 8-11, 9-10
VI. kolo:
12-10, 11-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
VII. kolo:
5-12, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-11
VIII. kolo:
12-11, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6
IX. kolo:
6-12, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1
X. kolo:
1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7
XI. kolo:
12-7, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 1-2
Při nepárovém počtu účastníků se použije tabulka pro nejbližší vyšší počet
párových účastníků. Účastník, který má zápasit s nejvyšším párovým číslem, má v
tom kterém kole volno.
Systém soutěže vylučovací - bez repasáže
je vhodný zejména pro vícekolové turnajové soutěže. Neomezený počet účastníků.
Systém soutěže na 1 porážku - repasáž
je vhodný zejména pro jednorázové turnaje. Neomezený počet účastníků. Postupuje
se podle nalosování, kterou doplňuje tabulka finalistů a dalších soubojů poražených
závodníků (od finalistů).
13.

PRŮBĚH A HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
ŽEBŘÍČEK ZÁVODNÍKU ČESKÉHO SVAZU KARATE

Zavedení žebříčku je pro zvýšení objektivity výkonnosti závodníků, pro postupové
soutěže, ale i pro potřebu trenérů a závodníků. Bude odrazem skutečného
současného postavení závodníka v českém karate.
Z níže uvedených turnajů musí být dodány oficiální výsledky turnaje pro bodování.
Z mezinarodnich turnaju, kde nebudou oficialní výsledky, se započítávají pouze
medailové pozice.
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Rozdělení koeficientů a zařazení turnajů (na základě přihlášek pořadatelů do
oficiálních seznamů) do seznamů turnajů a jejich rozdělení zpracovává úsek STK a
schvaluje VV ČSKe.
1) Soutěže, ve kterých bude provedeno toto hodnocení, jsou:
•
•
•
•
•

soutěže pod záštitou ČSKe
národní pohár ČSKe
mezinárodní v ČR
Golden league WKF
ME, MS WKF

koeficient 1 (max. 3 turnaje)
koeficient 2,5
koeficient 3 (max. 2 turnaje)
koeficient 6
koeficient 7

2) Bodovací systém karate

a)

umístění
1. místo
2. místo
3. místa
5. místo
7. místo
9. místo
11.místo

20 b.
15 b.
12 b.
9 b.
5 b.
2 b.
1 b.

Násobeno koeficientem soutěže.
3) Všeobecná data
a) Dle podílů bodů se budou sestavovat žebříčky podle jednotlivých kategorií.
b) Žebříček je vyhodnocován v průběhu roku a jsou vždy započítány výsledky soutěžního roku
před Mistrovstvím ČR v karate. (tj. V období mezi pořádáním MČR)

Ceny: a) mohou být udělovány za umístění v soutěžích, účastnické, upomínkové atd.
b) podle druhu soutěže uděluje ceny: - řídící orgán soutěže
• pořadatel soutěže
• sponzor soutěže
c) ceny mohou být věcné, peněžní, medailové, diplomy.

4) KUMITE DRUŽSTEV – všeobecně

a) Družstvo se skládá z tohoto počtu závodníků : muži 5 závodníků a až 2 náhradníci
ženy, dorost, žáci : 3 závodníci a 1 náhradník
zkrácená varianta : muži 3 a až jeden náhradník
b) Jmenný seznam a pořadí zápasících odevzdá trenér družstva na zápasnickém listu před každým
střetnutím dle pokynů pro organizaci soutěže.
c) V případě, že není odevzdaný zápasnický list před některým střetnutím, zůstává v platnosti pořadí
a jmenný seznam z předcházejícího střetnutí.
d) Vítěz zápasu získává pro své družstvo do výsledku střetnutí 1 bod. Při nerozhodném výsledku se
připisuje oběma zápasícím 0 bodů. Při prohře nezískává zápasník pro své družstvo žádný bod.
e) Za vítězství ve střetnutí získává družstvo do celkového hodnocení 2 body, při nerozhodném
výsledku 1 bod a za prohru 0 bodů.
f) Po skončení každého kola (při dlouhodobé soutěži) vydává STK tabulku stavu soutěže. O pořadí
rozhoduje celkový počet získaných bodů. V případě rovnosti bodů dvou nebo více účastníků
rozhodují o pořadí další kritéria uvedená :
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1) počet bodů ve vítězných zápasech
2) poměr bodů ve vítězných zápasech
3) rozhodující utkání dvou závodníků, po jednom z každého oddílu se shodnými body
5) KUMITE JEDNOTLIVCŮ - všeobecně
a) Podle zvoleného systému soutěže jsou závodníci rozlosováni do příslušné tabulky.
6) KATA DRUŽSTEV

Počet členů družstva jsou 3. Organizace a hodnocení soutěže probíhá dle platných
pravidel.
7) KATA JEDNOTLIVCŮ
a) Pořadí závodníků se stanoví dle platných pravidel.

14. SEZNAM SOUTĚŽÍ
a)
b)
c)
d)
e)
f)

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
Golden League WKF
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE v ČR
REPUBLIKOVÁ MISTROVSTVÍ
NÁRODNÍ SOUTĚŽE - NP
OFICIÁLNÍ SOUTĚŽE (pod záštitou seznamu)

Ad a) Mezinárodní mistrovství : koeficient 7
-

Mistrovství světa World Karate Federation (MS WKF)
Mistrovství Evropy European Karate Federation (ME EKF)

Ad b) Mezinárodní soutěže Golden League WKF: koeficient 6
- Turnaje dle oficiálního seznamu Golden league
Ad c) Mezinárodní soutěže v ČR : koeficient 3
-

Bohemia Cup ČSKe
OSTATNÍ DLE SEZNAMU STK PRO kalendářní rok a schválení ČSKe

Ad d) Republiková mistrovství : přímá soutěž bez koeficientu
-

Mistrovství České Republiky seniorů
Mistrovství České Republiky juniorů
Mistrovství České Republiky dorostenců
Mistrovství České Republiky žáků, mladšího dorostu

Ad e) Národní soutěže : koeficient 2,5
- Národní pohár seniorů – 3. kola
- Národní pohár juniorů – 3. kola
- Národní pohár dorostenců – 3. kola
- Národní pohár žáků, ml. dorostu – 3. kola
- Liga družstev seniorů – 3. kola (vlastní bodování!)
- Liga družstev dorostenců – 3. kola (vlastní bodování!)
- Liga družstev žáků – 3. kola (vlastní bodování!)
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Ad e) oficiální soutěže seznamu ČSKe :
-

15.

DLE SEZNAMU STK pro daný kalendář. Viz schválení ČSKe

STRUKTURA SOUTĚŽÍ

Předpokládaný návrh struktury soutěží sleduje v maximální možné míře racionálně
ekonomické zabezpečení při respektování nejnutnějších soutěží, které je třeba
zachovat z důvodu:
a) neustálého nárůstu členské základny,
b) zachování návaznosti na celostátní soutěže s ohledem na zabezpečení podmínek pro
přípravu a uskutečňování výběrů do reprezentačních celků.

A.

SOUTĚŽE DRUŽSTEV SENIORŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ

Liga družstev České Republiky
Kategorie:

sportovní zápas kumite

Startují:
Systém:
Vítěz:

družstva dle postupového klíče, či přihlášek
každý s každým ve 3 kolech
Mistr ČR

Extra Liga družstev (pokud je vypsána)
Kategorie :
Startují :
systém :
Vítěz :

B.

sportovní zápas kumite
v každé kategorii 3 družstva
každý s každým ve 2 kolech
Mistr extraligy

SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ SENIORŮ, JUNIORŮ, DOROSTU A ŽÁKŮ

Mistrovství ČR
Kategorie:

startují:

(všechny dle odstavce : Soutěžní kategorie)

M ČR - v každé kategorii max 45 účastníků
Vítěz: Mistr ČR
Systém: jednokolový dle pravidel ČSKe
Účastníci: podle postupového klíče uvedeného v bodu č. 16

NP ČR – otevřená soutěž
Systém : tříkolový dle pravidel ČSKe
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE – v každé kategorii libovolný počet závodníků
- otevřené soutěže
- plně v kompetenci regionů
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16. POSTUPOVÉ KLÍČE
1) MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
- na M ČR postupuje v každé kategorii max. 45 závodníků dle následujícího klíče :
Postupující :
1)
2 místa – první dva z loňského M ČR
2)
13 míst – nejvýše postavení závodníci z českého žebříčku – systém bodování
3)
2 místa - „divoká karta reprezentace“ pouze od kategorie dorostu.
4)
14 míst – nejvýše postavení závodníci v krajských žebříčcích
5)
14 míst – vítězové krajských přeborů
2) LIGA DRUŽSTEV ČESKÉ REPUBLIKY
- do ligy družstev ČR postupuje v každé kategorii celkem 16 družstev dle následujícího klíče
a) 1 místo - vítěz loňské Extra Ligy družstev (v případě, že je to družstvo z ČR)
b) 1 místo - vítěz loňské České Ligy družstev
c) 14 míst - vítězové krajských lig družstev
d) 1 místo - v případě, že loňský vítěz Extra ligy není družstvo z ČR, postupuje místo něj
družstvo, které skončilo na druhém místě v loňské České Lize
e) v případě malého zájmu může vyhlásit úsek STK volné přihlášení do ligy.
3) EXTRA LIGA
1) do extra ligy postupují družstva, která se v České lize družstev umístila na 1., 2., a 3. místě

17. PODMÍNKY PRO ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH
Čl.1
Úvod
Sportovci, kteří se chtějí zúčastňovat sportovních soutěží, musí být:
a) členy ČSKe (prokazují se průkazem ČSKe nebo průkazem WKF) – platným průkazem se
rozumí průkaz, který obsahuje fotografii a osobní údaje držitele, údaje o STV, platnou
lékařskou prohlídku ne starší 1 roku, známku ČSKe na příslušný kalendářní rok, potvrzení
členství v oddíle, klubu. Průkaz musí obsahovat razítko ČSKe a podpis předsedy svazu. Bez
těchto náležitostí je průkaz neplatný a závodník nebude zaprezentován.
b) u mezinárodních soutěží akceptování ve smyslu propozic.

Účelem je zabezpečit regulérnost sportovních soutěží, svazové orgány si vedou
evidenci závodníků, což v podstatě představuje sportovní registraci. Formálně se to
realizuje uvedením ve startovní (prezenční) listině na soutěžích.
Čl.2
Základní ustanovení
1. Sportovní registrací se rozumí způsob, jakým se zjišťuje a prokazuje příslušnost sportovce k
určitému oddílu, klubu, a také způsobilost pro účast sportovce v soutěžích karate.
2. Podmínkou registrace je platné členství v příslušném svazovém orgánu a platný průkaz karate
(WKF nebo národní svazový).
3. Sportovec může být registrován jen v jednom oddíle, klubu.
4. V případě účasti na sportovních akcích podle bodu b) předcházejícího článku, se příslušnost a
způsobilost prokazuje propozicemi zvlášť určeným způsobem (soupiska, pas, průkaz WKF
apod.).
5. Změny v registraci se vykonávají v případě:
a) přestupu sportovce do jiného oddílu, klubu,
b) zániku oddílu, klubu.
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6. Zrušení registrace je možné vykonat v těchto případech:
a) zrušení registrace na návrh sportovce nebo mateřského oddílu, klubu (vyžaduje se písemná
forma)
b) zánikem členství ve smyslu příslušných svazových stanov
c) automaticky, když se příslušný sportovec v průběhu 2 let nezúčastní žádné sportovní akce.
7. Sportovec, kterému byla zrušena registrace na jeho žádost bez souhlasu mateřského oddílu,
může být znovu zaregistrován v jiném oddíle, klubu nejdříve za 1 rok, jestliže k tomu nemá
souhlas mateřského oddílu. Zároveň zaniká jeho příslušnost k původnímu oddílu, klubu při
znovuzaregistrování. V případě, že dojde ke vzájemné dohodě (může to být podmíněno
finančním vyrovnáním - např. úhradou za výchovu apod.).
8. Sportovec, kterému byla registrace zrušena z iniciativy oddílu, klubu, může být znovu
zaregistrován v jiném oddíle, klubu nejdříve v nejbližším přestupním termínu dle přestupního
řádu.
9. V případech znovuzaregistrování se postupuje jako v případě první registrace.
10. ostatní věci plně podléhají problematice přestupního, disciplinárního a soutěžního řádu.

Čl. 3
Omezení STV
Pro soutěže národního charakteru a pro republiková mistrovství se stanovují tato
omezení :
a) soutěže kata – minimálně 6. KYU
b) soutěže kumite – minimálně 6. KYU
18. START NA SOUTĚŽÍCH
A) REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE
1) krajský přebor žáků, dorostu, juniorů, seniorů
- otevřená soutěž
- účastní se členové oddílů sdružených v příslušném krajském svazu karate
- kraj může tento přebor uspořádat i jako otevřený pro závodníky z jiných krajů
2) krajská liga družstev žáků, dorostu, seniorů
- otevřená soutěž
- účastní se členové oddílů sdružených v příslušném krajském svazu karate
3) krajský pohár žáků, dorostu, juniorů, seniorů
- otevřená soutěž
- účastní se členové oddílů sdružených v příslušném krajském svazu karate

B) NÁRODNÍ SOUTĚŽE
1) Národní pohár žáků, dorostu, juniorů, seniorů
- otevřená soutěž
- účastní se členové ČSKe
2) Liga družstev žáků, dorostu, seniorů
- postupová soutěž
- účastní se členové ČSKe dle nominace STK ČSKe na základě postupového
klíče uvedeného v bodu č. 16
C) MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
1) Mistrovství republiky žáků, dorostu, juniorů a seniorů
- postupová soutěž
- účastní se členové ČSKe dle nominace STK ČSKe na základě postupového
klíče uvedeného v bodu č. 16
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D) EXTRA LIGA
- postupová soutěž
- účastní se ho členové ČSKe dle nominace STK ČSKe na základě postupového
klíče uvedeného v bodu č. 16
E) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
- členové ČSKe se účastní dle propozic vydaných pořadatelem soutěže
F) MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ
- postupová soutěž
- účastní se reprezentace České Republiky
- členství v reprezentaci je v postupovém klíči reprezentace

19. NÁVAZNOST SOUTĚŽÍ
1) Krajské přebory – Krajské poháry – Mistrovství republiky
2) Krajská liga družstev – Liga družstev ČR – Extra liga
3) Národní poháry – Mistrovství republiky

20. PŘÍLOHY
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Český svaz karate
Atletická 100 / 2
160 17 Praha 6 – Strahov
NÁVRH NA STŘÍDAVÝ START
A.
Základní údaje (vyplňuje oddíl, klub)
Jméno a
příjmení:........................................................................................................................
Datum narození: ...........................................................................................................
Bydliště:.........................................................................................................................
......................................................................................................................................
.
Zařazení sportovce do kategorie, v níž dosud startuje:
......................................................................................................................................
.
Zařazení sportovce do vyšší věkové kategorie, ve které bude startovat (uveďte
přesně disciplínu: kata - kumite):
......................................................................................................................................
.
Razítko oddílu:
Podpis sportovce:
odpovědného za další vedení ve vyšší kategorii:

Podpis trenéra

Podpis předsedy:

B.
Vyjádření k návrhu po stránce sportovně technické, výchovné a zdravotní
1.Trenér sportovce - zdůvodnění návrhu:
......................................................................................................................................
.
Datum:

Podpis:

2. Rodiče sportovce (vyjádření souhlasu-nesouhlasu, popř. bližší vysvětlení):
......................................................................................................................................
.
Datum:

Podpis:

3. Vyjádření příslušného lékaře:
......................................................................................................................................
.
Datum:

Razítko, Podpis:

(Příslušné povolení bude zaznamenáno v průkazu ČSKe na poslední straně,
potvrzeno razítkem a podpisem kompetentní zdravotnické složky a zákonného
zástupce).
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Příloha č. 2, VZOR
propozice soutěže:

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SENIORŮ
1. Pořadatel: Sport Club Flair
2. Datum soutěže: sobota 27.03.2004
3. Místo soutěže: sportovní hala TJ Spolana Neratovice, Jarošova 23, 277 11 Neratovice
4. Ředitel soutěže: Tomáš Dvořák 4th Dan, mobil: (+420) 603 491 709, mail: dvorak@tommi-flair.cz

5. Rozhodčí: Hlavní – Josef Rajchert - mobil: +420 602 421 764 , ostatní deleguje KR ČSKe
6. Lékař: Zajistí pořadatel soutěže
7. Soutěžní podmínky:
Soutěží se dle obecně platných pravidel WKF a dodatků ČSKe, platný průkaz karate
8. Soutěžní discipliny M-ČR seniorů:
Muži

viz soutěžní řád ČSKe

Kata, kata družstva, kumite -60, -65, -70, -75, -80, +80, BRH

Ženy

Kata, kata družstva, kumite -53, -60, +60 kg, BRH

Přihlášky zasílejte nejpozději do čtvrtka 25.3.2004 na mail. Adresu: stk@czechkarate.cz
9. Časový harmonogram: -finálový blok proběhne po ukončení všech eliminací
08:00 - 09:00 prezentace kata

09:30 - 10:30 prezentace kumite, vážení

09:00 - 09:30 losování soutěže kata

10:30 - 11:30 losování kumite

09:30 zahájení eliminace kata

11:30 zahájení eliminace kumite (po ukončení
eliminace kata)

cca 15:00 slavnostní nástup (po ukončení eliminace kumite)

15:30 FINÁLOVÝ BLOK KATA a KUMITE
10. Startovné : 150,- za jednotlivce , 150 ,- za družstvo kata
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího s poplatkem 300,-Kč (500,- pro soutěž družstev)
11. Ceny: soutěž jednotlivců: 1,2 a 3.místo – pohár, diplom, medaile
kata team: 1 místo – pohár, diplom, medaile pro každého , ostatní umístění diplom, medaile
věcné ceny pro vybrané kategorie, rozhodčí a podobně.
12. Ubytování: - každý si zajišťuje osobně
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1) ubytovna TJ Spolana, Kojetická 1023, Neratovice , cena na osobu a noc / 150 Kč, tel.: 315
682 433 (682164)

…………………………………
STK ČSKe , T.Dvořák

……………………………………………
výbor SC Flair , V.Tesárek

Strana 15 (celkem 15) , soutěžní řád ČESKÉHO SVAZU KARATE, platnost od 1.1.2005

