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V Hradci Králové dne 9. listopadu 2022

Určeno pro:
Členskou základnu ČSKe,

Informace STK ČSKe k MČR a Kvalifikačnímu turnaji 2022
Vážení členové,
jelikož se blíží Mistrovství České republiky a s ním související Kvalifikační turnaj, dovolujeme si zde
shrnout některé základní informace k těmto dvěma akcím.

Kvalifikační turnaj
Datum konání:
Místo konání:
Disciplíny:

26. listopadu 2022
Dolní Břežany
kata jednotlivci, kumite jednotlivci (všechny věkové kategorie od žactva po
seniory)

Krajské nominace
Kvalifikační turnaj je primárně určený pro závodníky nominované z krajských svazů se sportovní
autoritou. V rámci krajských nominací je zohledňována členská základna jednotlivých krajských
svazů, a to dle následujícího klíče:
krajské svazy, které mají více než 500 členů
ostatní krajské svazy

2 závodníci do každé kategorie
1 závodník do každé kategorie

Konkrétně jsou tedy nominační limity pro tento rok stanoveny následovně:

Počet členů k
31.12.2021

Počet nominací

Jihočeský svaz karate, z.s.

504

2

Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s.

593

2

Krajský svaz karate ČSKe Zlínského kraje, z.s.

101

1

Krajský svaz karate Vysočina z.s.

25

1

Královéhradecký svaz karate, z.s.

126

1

Liberecký svaz karate ČSKe z.s.

417

1

Moravskoslezský svaz karate, z.s.

211

1

Olomoucký svaz karate ČSKe, z.s.

156

1

Pardubický svaz karate, z.s.

349

1

Pražský svaz karate, z.s.

1438

2

Středočeský svaz karate, z.s.

326

1

Svaz Karate Karlovarského kraje z.s.

169

1

Svaz Karate Plzeňského kraje, z.s.

151

1

Ústecký Krajský svaz karate ČSKe, z.s.

500

1

Krajský svaz

V tomto ohledu je věcí každého krajského svazu, jakým způsobem krajskou nominaci uchopí.
Pokud má daný závodník nominaci na MČR z národních pohárů a zároveň je v dané kategorii první
ve svém krajském svazu, Kvalifikačního turnaje se neúčastní. V takovém případě je na samotném
krajském svazu, zda nominuje na Kvalifikační turnaj jiného závodníka, či zda místo v dané kategorii
na Kvalifikačním turnaji nevyužije.
Na kvalifikačním turnaji se soutěží systémem tzv. brazilského pavouka. Každý závodník tedy
v případě porážky postupuje do tzv. oprav, takže každý absolvuje minimálně dva zápasy. Např.
závodník, který vypadne v prvním kole, může nakonec obsadit třeba i druhé místo. Upozorňujeme,
že systém tzv. brazilského pavouka bude využíván i v soutěži kata, a to včetně kategorií dorostu,
juniorů, U21 a seniorů, u kterých se jinak využívá bodový systém.

Divoké karty reprezentace, změny v hmotnostní kategorii oproti NP
Kvalifikační turnaj je určen rovněž pro závodníky, kteří dostali divokou kartu Rady reprezentace
ČSKe.
Stejně tak je Kvalifikační turnaj určen pro závodníky kumite, kteří si zajistili postup z NP, ale chtějí
využít možnosti změnit svoji hmotnostní kategorii.
V kategoriích dorostu, juniorů, U21 a seniorů postupují z Kvalifikačního turnaje na MČR dva
závodníci.
V kategoriích žactva postupují z Kvalifikačního turnaje na MČR 4 závodníci.

Uzávěrky pro zaslání krajských nominací a pro registraci
Jelikož se postupové žebříčky z NP mohou ještě měnit, stanovuje se uzávěrka pro zaslání krajských
nominaci až na středu 23.11.2022. Do tohoto data tedy musí krajské svazy zaslat svoji krajskou
nominaci na e-mail stk@czechkarate.cz a samozřejmě o ni informovat svoji členskou základnu.
Toto datum je stanoveno i s ohledem na skutečnost, že do pondělí 21.11.2022 bude probíhat
registrace na MČR pro závodníky, kteří mají postup z NP. Závodníci, kteří jsou na postupových
pozicích a do tohoto data se nezaregistrují, budou z nominace vyškrtnuti. Tím může dojít k posunu
v nominačních žebříčcích z NP, což může ovlivnit i krajské nominace v takových kategoriích. Proto
se doporučuje, aby krajské svazy sledovaly stav nominace z NP a podle toho ještě ve zbývajících
dvou dnech případně svoji krajskou nominaci na Kvalifikační turnaj upravily.
Registrace na Kvalifikační turnaj pak bude probíhat prostřednictvím databáze ČUBU do čtvrtka
24.11.2022.

Mistrovství České republiky
Datum konání:
Místo konání:
Disciplíny:

3. až 4. prosince 2022
Prostějov
kata jednotlivci, kumite jednotlivci (všechny věkové kategorie dle
soutěžního řádu ČSKe)

Stav nominace z NP je dostupný na webu ČSKe, konkrétně na tomto odkazu:
http://www.czechkarate.cz/page/nominace-na-mcr-cske
Upozorňujeme však, že pokud v dané kategorii nastane bodová shoda na posledním postupovém
místě, jsou postupové žebříčky uvedené na webu ČSKe pouze orientační. O pořadí závodníků totiž
kromě bodů rozhodují i další kritéria, která žebříčky technicky nedokážou zohlednit, a sice:
1. nejvyšší počet bodů získaný na jednom NP
2. druhý nejvyšší počet bodů získaný na jednom NP
3. bilance vzájemných zápasů, pokud k nim na NP došlo
V případě bodové shody na posledním postupovém místě tedy upřesní seznam postupujících STK
ČSKe.

Uzávěrky pro registraci
Jelikož má registrace závodníků postupujících z NP zásadní vliv na přihlášení na Kvalifikační turnaj,
stanovuje se uzávěrka registrace už na pondělí 21.11.2022 (registrace probíhá prostřednictvím
databáze ČUBU).
Závodníci, kteří mají postup na MČR z NP, se tedy musí registrovat na MČR už k tomuto datu, tedy
k 21.11.2022!
Zároveň upozorňujeme, že pokud se závodník kumite zaregistruje ve své hmotnostní kategorii, ve
které má zajištěnou nominaci, nemůže již následně využít možnosti hmotnostní kategorii změnit.
Závodník, který této možnost potřebuje využít, se tedy ve své postupové hmotnostní kategorii
neregistruje a místo toho se musí v nové hmotnostní kategorii zaregistrovat na Kvalifikační turnaj.
Fakticky je tedy potřeba se nejpozději do 21.11.2022 rozhodnout, zda bude závodník na MČR
startovat ve své hmotnostní kategorii, ve které má postup z NP, nebo zda bude usilovat o postup
v nové hmotnostní kategorii na Kvalifikačním turnaji.
Pro závodníky postupující na MČR z Kvalifikačního turnaje bude uzávěrka pro registraci na MČR
30.11.2022.
Pro závodníky z otevřených kategorií, tedy pro závodníky z kategorií Masters, bude uzávěrka pro
registraci na MČR rovněž 30.11.2022.

Mgr. Jiří Kotala
předseda STK ČSKe

