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V Hradci Králové dne 26. března 2022 

Určeno pro: 

Členská základna ČSKe, 

 

Úpravy soutěžního řádu ČSKe  
 

 

Vážení členové ČSKe, 

 

tímto bychom Vás chtěli informovat o změnách v soutěžním řádu ČSKe účinných od 1.4.2022. 

Jedná se o úpravy, které vznikly na základě spolupráce odborných komisí ČSKe a které byly 

konzultovány s krajskými svazy ČSKe prostřednictvím jejich předsedů. Tímto zároveň děkujeme těm 

předsedům krajských svazů, kteří se do této diskuze skutečně zapojili a k jednotlivým návrhům se 

vyjádřili. 

Jako přílohu přikládáme i úplné znění nového soutěžního řádu, přičemž ty zásadní změny jsou 

popsány níže. 

 

Změna hmotnostních kategorií kumite 
 

V rámci diskuze o navrhovaných změnách se věnovala velká pozornost hmotnostním kategoriím 

v disciplíně kumite. Primární snahou bylo dosažení určité redukce hmotnostních kategorií zejména 

ve věkových kategoriích juniorů, U21 a seniorů, kde jsou některé hmotnostní kategorie dlouhodobě 

slabě obsazovány. Ve vztahu k věkové kategorii U21 se diskuze týkala i otázky, zda tuto věkovou 

kategorii zcela nezrušit, neboť závodníci startující ve věkových kategoriích U21 a seniorů jsou 

zpravidla z velké části totožní. Nakonec byla věková kategorie U21 zachována, avšak s určitým 

omezením, jak vyplývá z tabulky níže. 

 

Ke změnám v hmotnostních kategoriích v disciplíně kumite došlo i u věkových kategorií mladšího 

žactva (10-11 let) a staršího žactva (12-13 let). V tomto případě došlo k přechodu na hmotnostní 

kategorie stanovené pravidly WKF, aby kategorie na našich soutěžích odpovídaly kategoriím, ve 

kterých se soutěží na Youth League či dalších zahraničních soutěžích. 

 

Aktuální přehled hmotnostních kategorií je uveden v následující tabulce. Změny oproti 

dosavadnímu stavu jsou uvedeny červeně: 

 

 
  

Sportovně-technická komise ČSKe 



 

 

 

Věková kategorie Hmotnostní kategorie 

muži -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg 

ženy -55 kg, -61 kg, -68 kg, + 68 kg 

muži U21 -75 kg, +75 kg 

ženy U21 -61 kg, +61 kg 

junioři -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg 

juniorky -53 kg, -59 kg, +59 kg 

dorostenci -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

dorostenky -47 kg, -54 kg, +54 kg 

starší žáci -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg 

starší žákyně -42 kg, -47 kg, +47 kg 

mladší žáci 10-11 -30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg 

mladší žákyně 10-11 -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg, 

mladší žáci 7-9 -27 kg, -32 kg, +32 kg 

mladší žákyně 7-9 -30 kg, +30 kg 
 

Další změna spočívá v úplném zrušení kategorie BRH ve věkových kategoriích seniorů. 

V disciplíně kata k žádným změnám nedošlo, pouze s tou výjimkou, že ve věkových kategoriích 

dorostu, juniorů a seniorů nebude na MČR z Národních pohárů postupovat nejlepších šest 

závodníků, ale nově bude postupovat nejlepších osm závodníků. 

 

Česká liga karate  

Novou podobu získala Česká liga karate (ČLK), která se již nebude týkat pouze disciplíny kumite 

tým, ale nově do ní bude zařazena i disciplína kata tým, a to ve všech věkových kategoriích. Soutěžní 

systém bude totožný jako doposud v disciplíně kumite tým. Jednotlivé týmy se tedy budou 

přihlašovat na jednotlivá kola ČLK, která se budou konat spolu s národními poháry. Vítězný tým 

bude následně vyhodnocován na základě celkového žebříčku. V podrobnostech odkazujeme na 

novou verzi soutěžního řádu. 

V disciplíně kumite tým došlo k té změně, že nově budou součástí ČLK také kategorie kumite tým 

st. žáci a kumite tým st. žákyně. 

 

Kategorie Masters 

V rámci návrhů na úpravy soutěžního řádu se diskutovala otázka, zda Mistrovství ČR pro kategorie 

Masters nesloučit organizačně s Kvalifikačním turnajem, aby došlo k určité redukci kategorií na 

MČR. V této otázce nakonec jasně převládl názor, že by měl být zachován stávající stav. Kategorie 

Masters tedy zůstanou součástí programu MČR. Na základě dalších podnětů pak dochází ještě 

k rozšíření jednotlivých věkových kategorií, a to takto: 

(1) Věkové kategorie v disciplíně kata jednotlivci se dělí následovně: 
a) Masters muži 60+  závodníci ve věku 60 let a více 
b) Masters ženy 55+  závodnice ve věku 55 let a více 



 

 

c) Masters muži U60  závodníci ve věku 50 až 59 let včetně 
d) Masters ženy U55  závodnice ve věku 45 až 54 let včetně 
e) Masters muži U50   závodníci ve věku 40 až 49 let včetně 
f) Masters ženy U45  závodnice ve věku 35 až 44 let včetně 

 
 

(2) Věkové kategorie v disciplíně kumite jednotlivci se dělí následovně: 
a) Masters muži 50+  závodníci ve věku 50 let a více 
b) Masters ženy 45+  závodnice ve věku 45 let a více 
c) Masters muži U50  závodníci ve věku 40 až 49 let včetně 
d) Masters ženy U45  závodnice ve věku 35 až 44 let včetně 

 

Nominace členů reprezentace na MČR  

Jelikož v poslední době roste počet zahraničních turnajů, kterých se účastní státní reprezentace 

ČSKe, byla diskutována otázka, jak toto zohlednit ve vztahu k nominaci členů úzkého výběru 

reprezentace na Mistrovství ČR. V tomto směru bylo potřeba ošetřit situace, kdy může nastat 

termínová kolize mezi NP a zahraničními turnaji, nebo kdy se mohou reprezentanti na zahraničním 

turnaji zranit a následně přijít o možnost startu na NP. Z navrhovaných variant byla nakonec 

schválena ta, že Rada reprezentace ČSKe bude disponovat jednou divokou kartou do každé 

kategorie, avšak tato divoká karta může být udělena pouze členům úzkého výběru reprezentace. 

 

 

Případné dotazy k provedeným změnám můžete směřovat na e-mail stk@czechkarate.cz, případně 

mohou být tyto změny dále prodiskutovány na nadcházející Valné hromadě ČSKe. 

 

 

  

 

       Mgr. Jiří Kotala 

   předseda STK ČSKe 
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