Dodatky Pravidel Karate WKF platné od 1. 1. 2012 v ČSKe

ČLÁNEK 1:

ZÁPASIŠTĚ KUMITE

Výtah dodatků ČSKe z pravidel WKF:

1. Zápasiště je čtverec o straně osm metrů (měřeno z vnějšku) s dalšími dvěma metry na
všech stranách, které slouží jako bezpečnostní prostor. Typ musí být schválen WKF
(ČSKe).
10. Zápasiště pro kategorii mladších žáků se upravuje na 6 x 6 metrů.
VÝKLAD
III. V případě zmenšení pro mladší žáky není povinností pořadatele upravit zápasovou
plochu tak, aby zde byla zřetelná varovná zóna. V tomto případě není potřeba ani
měnit prostor s ochrannou zónou.

ČLÁNEK 2:

OFICIÁLNÍ ÚBOR

Výtah dodatků ČSKe z pravidel WKF:
ZÁVODNÍCVI
1.

Na soutěžích dotovaných nebo pod záštitou ČSKe je do konce roku 2012 povoleno na
karate‐gi a obi (AKA a AO) nosit osobní výšivky a lemování.
Toto pravidlo může omezit pouze pořadatel mezinárodních akcí, ale musí o tomto
informovat prostřednictvím propozic k soutěži.
Na soutěžích pořádaných nebo dotovaných ČSKe, může závodník na místě k tomu
pravidly karate určeném nosit znak vysílající organizace, za kterou na dané soutěži
startuje, resp. se registroval (viz startovní listina a seznam reprezentace svazů).

8.

Následující ochranné vybavení je povinné:
8.7 Chrániče trupu jsou pro všechny kategorie doporučeny.

8.8

Chrániče hrudi pro ženské kategorie (ženy, juniorky, dorostenky a st. žákyně)
jsou povinné. V kategorii mladší žákyně je chránič hrudi doporučen.
8.9 V kategorii dorostu je na soutěžích ČSKe doporučeno nosit předepsaný a
schválený WKF chránič obličeje.
8.10 Všechny žákovské kategorie se řídí pravidly pro dorostenecké kategorie.
11. Na soutěžích dotovaných nebo pod záštitou ČSKe je možné využívat schválené chrániče
od domácích výrobců a dodavatelů. (Např. Kaze, Kwon, Hayashi, Kamikaze a jiné.)

Výklad:
1. Na dotovaných soutěžích nebo pod záštitou ČSKe mohou závodníci startovat
s karate‐gi a obi s osobními výšivky do konce roku 2012. Od roku 2013 bude toto
omezení zrušeno.
2. Státní znak na soutěžích mohou nosit pouze závodníci daných reprezentací dle
seznamu na internetu v opačném případě je povolen znak klubu a příslušném místě
k tomu určené.
3. Pro všechny kategorie je doporučeno nosit chránič trupu.
4. Všechny ženské kategorie mají povinné chrániče hrudi!

ČLÁNEK 3:

ORGANIZACE SOUTĚŽE KATA

Výtah dodatků ČSKe z pravidel WKF:

9.

V kategorii mladšího žactva jsou povoleny kata z „dodatku 8“ včetně dodatků ČSKe. V
kategorii mladšího žactva je dovoleno jednou předvedenou kata předvést ještě jednou,
ale poté již není možné tuto kata předvést. Opakovat kata mohou kdykoliv během
soutěže.

10. V kategorii staršího žactva jsou povoleny kata z „dodatku 8“ včetně dodatků ČSKe. V
souboji o medailové pozice bude předvedena kata ze seznamu kata z „dodatku 8“ bez
dodatků ČSKe. U kategorie staršího žactva není možné opakovat již jednou
předvedenou kata.
13. V soutěži Kata Team kategorie žactvo se řídí pravidly pro soutěž kata mladšího žactva.
Bunkai bude předvedena pouze ve finálovém souboji.

Výklad:

2. V soutěži mladšího žactva je dovoleno cvičen všechny kata ze seznamu WKF včetně kata
Heian, Pinan, Taykjoku a Gekisai. Předvedená kata může být předvedena maximálně 2x
kdykoliv v průběhu soutěže.
3. V soutěži staršího žactva musí cvičenci předvést kata ze seznamu WKF včetně kata Heian,
Pinan, Taykjoku a Gekisai. V boji o medailové pozice (tj. finále a v repasáži v boji o 3. místo) je
nutné cvičit kata ze seznamu WKF bez kata Heian, Pinan, Taykjoku a Gekisai. Předvedená
kata nemůže byt již opakována.
Na stránkách ČSKe naleznete Pravidla karate WKF s Dodatky ČSKe 7.1 CZE‐01 platná od 1. 1. 2012
včetně aktualizací aplikovaných WKF. Vše v českém jazyce.

Vypracoval: Jaromír Musil

Schválené dodatky VV ČSKe dne 10.1.2012

