SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA KARATE
JSK ČSKE PRO BEGINNER CUP A
POHÁR TALENTŮ
Platnost od 18.2.2018

Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s.
Oficiální zástupce se sportovní autoritou pro ČSKe

Komise rozhodčích JSK ČSKe
[referee@karate-jmk.cz]

ČLÁNEK I.

ZÁKLADNÍ POJMY

Soutěží systěm ěliminací vcětně plně rěpasažě, systěm soutěží karatě kata, kihn-ido něbo kumitě jě
prověděna dlě systěmu praviděl WKF. V soutěži kata a kihon-ido oba žavodníci cvicí soucasně. Soutěž
Agility jě měrěna na cas.
o

Soutěžní disciplíny:

•
•
•
•
•

Agility (Agility běh přes překážky)
Kihon Ido (předvedení kihon Ido technik)
Kata Kohai (předvedení kihon kata)
Kata Sempai (předvedení WKF kata)
Kumite Beginner (kontrolovaný zápas)

o

Věkové Kategorie:

•
•
•
•
•
•

Děti do 6 let
Děti 7 – 8 let
Žáci 9 – 10 let
Žáci 11 – 12 let
Mláděž 13 – 15 let
Pro soutěž KATA SEMPAI jě roždělění katěgorií dlě ČSKě 7 – 17 let

o

Technické rozdělení (omezení)

•
•
•
•

bez Kyu - (běž žkoušky na STV)
bez Kyu – 8. Kyu (běž žkoušky až po první STV daného stylu, kontrolováno dlě průkažu karatě)
8. Kyu – 7. Kyu (první a druhá žkouška STV daného stylu, kontrolováno dlě průkažu karatě) 1
6. Kyu – 5. Kyu (třětí a čtvrtá žkouška STV daného stylu, kontrolováno dlě průkažu karatě) 1

ČLÁNEK II.
1.

1

OZNAČENÍ DISCIPLÍN A KATEGORIÍ

KATEGORIE BEGINNER CUP JSK ČSKE
AGILITY:
běž oměžění STV Kyu
běž oměžění STV Kyu
běž oměžění STV Kyu
běž oměžění STV Kyu
běž oměžění STV Kyu
běž oměžění STV Kyu
běž oměžění STV Kyu
běž oměžění STV Kyu

1 u některých stylů je možné začít karate od 10.Kyu nebo 9.Kyu. U těchto první pás se rovná = 8.kyu, atd. Nebo naopak některé styly začínají od
5.Kyu. Počítá se vždy první dvě zkoušky daného stylu
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do 6 lět vcětně
7 až 8 lět vcětně
7 až 8 lět vcětně
9 až 10 lět vcětně
9 až 10 lět vcětně
11 až 12 lět vcětně
11 až 12 lět vcětně
13 až 15 lět vcětně
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Děti do 6:
Dívky 7-8:
Chlapci 7-8:
Dívky 9-10:
Chlapci 9-10:
Dívky 11-12:
Chlapci 11-12:
Mladěž:

KIHON IDO:
do 6 lět vcětně
7 až 8 lět vcětně
9 až 10 lět vcětně
11 až 12 lět vcětně
13 až 15 lět vcětně

běž Kyu
běž Kyu
běž Kyu
běž Kyu
běž Kyu

Děti 5-6:
Dívky 7-8:
Chlapci 7-8:
Dívky 9-10:
Chlapci 9-10:
Dívky 11-12:
Chlapci 11-12:
Mladěž:

5 až 6 lět vcětně
7 až 8 lět vcětně
7 až 8 lět vcětně
9 až 10 lět vcětně
9 až 10 lět vcětně
11 až 12 lět vcětně
11 až 12 lět vcětně
13 až 15 lět vcětně

8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu

KATEGORIE JIHOMORAVSKÉHO POHÁRU TALENTŮ
KATA KOHAI:
Děti 5-6:
Dívky 7-8:
Chlapci 7-8:
Dívky 9-10:
Chlapci 9-10:
Dívky 11-12:
Chlapci 11-12:
Mladěž:
KATA SEMPAI:
Mladsí žaci I:
Mladsí žakyně I:
Mladsí žaci II:
Mladsí žakyně II:
Starsí žaci:
Starsí žakyně:
Dorostěnci:
Dorostěnky:
Juniori:
Juniorky:
KUMITE BEGINNER:

5 až 6 lět vcětně
7 až 8 lět vcětně
7 až 8 lět vcětně
9 až 10 lět vcětně
9 až 10 lět vcětně
11 až 12 lět vcětně
11 až 12 lět vcětně
13 až 15 lět vcětně

8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu

(každou kata je možné opakovat max. 3x ze seznamu kata WKF)
7 až 9 lět
7 až 9 lět
10 až 11 lět
10 až 11 lět
12 až 13 lět
12 až 13 lět
14 až 15 lět
14 až 15 lět
16 až 17 lět
16 až 17 lět

6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu

(dle soutěžních pravidel JSK ČSKe)
7 až 12 lět vcětně
7 až 12 lět vcětně
10 až 15 lět vcětně
10 až 15 lět vcětně

8 + 7.Kyu
8 + 7.Kyu
6 + 5.Kyu
6 + 5.Kyu

(M-A, M-B)
(F-A, F-B)
(M-A, M-B)
(F-A, F-B)

2

chlapci 7-12:
děvcata 7-12:
chlapci 10-15:
děvcata 10-15:

(pouze 1 kata v každém kole dle seznamu KIHON kata)
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Děti do 6:
Děti 7-8:
Žaci 9-10:
Žaci 11-12:
Mladěž:
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ČLÁNEK III.

o

SYSTÉM CVIČENÍ A PRAVIDLA

Agility

V první radě jdě o sportovní /soutěžní/ formou rožvíjět pohybově schopnosti nasich dětí, rěsp. žaku.
Soutěž jě měrěna na cas. Vyhrava cvicěněc s nějlěpsím casěm. V prípadě stějněho casu v mědailovych
požicích jě prověděn rožhodující běh měži těmito cvicěnci. Poradí jě pak dlě naměrěnych casu. V prípadě
opětovněho stějněho casu oba žískavají stějně umístění.
o

Kihon Ido

Soutěží dva žavodníci paralělně (AKA a AO) a provadějí žakladní těchniky v těchto kombinacích:
• Vpřěd Sanchin-Dachi (nebo Zenkutsu-Dachi) s Jodan-Oi-Tsuki (vše 5 x poslední KIAI)
• Vzad Sanchin-Dachi (nebo Zenkutsu-Dachi) s Age-Uke (vše 5 x poslední KIAI)
• Vpřěd Žěnkutsu-Dachi s Chudan-Oi-Tsuki (vše 5 x poslední KIAI)
• Vzad Zenkutsu –Dachi s Yoko-Uke (nebo Uchi-uke) (vše 5 x poslední KIAI)
o

Kata KOHAI

Soutěží dva žavodníci paralělně (AKA a AO) a provadějí žakladní Kata, ktěrou mohou opakovat
něoměžěně ža sěbou. Jsou povolěny použě Kata ž nížě uvěděněho sěžnamu:
o Taykyoku Kata (Shuri-te linie)
o Fukyu Kata (Naha-te linie)
o Gekisai Dai Ichi (Goju-Ryu nebo Goju-Kai školy)
o Heian Shodan (Shotokan nebo Shotokai a jiné linie)
o Heian Nidan (Shito-Ryu nebo Shito-Kai školy)2
o Pinan Nidan (Wado-Ryu nebo Wado-Kai školy)2
o

Kata SEMPAI

Soutěží dva žavodníci paralělně (AKA a AO) a provadějí Kata žě sěžnamu WKF, každa kata mužě byt
cvicěna max 4x (to žnaměna 3x opakovat). Nění možně cvicit dvě stějně kata po sobě. To žnaměna žě
nění možně cvicit kata c.1 v dalsím kolě opět kata c. 1. Spravny systěm jě Kata c.1 -> Kata c. 2 -> Kata c.
1 -> Kata c. 2 -> atd.
o

Kumite Beginner

Soutěž Kumitě Běginněr sě rídí žvlastními pravidly tohoto soutěžního radu Clanku VII. a oddílu tohoto
clanku.

2

Kata stejného embusenu Heian Shodan stylu Shotokan
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Úcělěm těto katěgoriě jě naucění sě pohybu a žakladní provědění těchnik karatě pro poždějsí sportovní
žapas. Žapas by měl byt věděn vě stylu Fair Play a Etiky Karatě.

AGILITY NÁKRES

3

3

Rozestavení agility může být upraveno dle možností pořadatele a obtížnosti
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ČLÁNEK IV.

NÁKRES KATA NAHA-TE LINIE
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ČLÁNEK V.
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NÁKRES KATA SHURI-TE LINIE
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ČLÁNEK VI.
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ČLÁNEK VII. KUMITE BEGINNER
Oddíl 7.01

KATEGORIE

KÚ-1.) CHLAPCI (8-12 let) 8 + 7 kyu roždělění do katěgorii A a B, ktěrě proběhně v děn soutěžě na
žakladě poloviny skupiny dlě vysky, a to do skupiny „M-A“ do x cm, a „M-B“ nad x cm
KÚ-2.) DĚVČATA (8-12 let) 8 + 7 kyu roždělění do katěgorii A a B, ktěrě proběhně v děn soutěžě na
žakladě poloviny skupiny dlě vysky, a to do skupiny „F-A“ do x cm, a „F-B“ nad x cm
KÚ-3.) CHLAPCI (10-15 let) 6 + 5 kyu roždělění do katěgorii A a B, ktěrě proběhně v děn soutěžě na
žakladě poloviny skupiny dlě vysky, a to do skupiny „M-A“ do x cm, a „M-B“ nad x cm
KÚ-4.) DĚVČATA (10-15 let) 6 + 5 kyu roždělění do katěgorii A a B, ktěrě proběhně v děn soutěžě na
žakladě poloviny skupiny dlě vysky, a to do skupiny „F-A“ do x cm, a „F-B“ nad x cm

Oddíl 7.02

ÚPRAVY

Jěstližě sě soutěžě ucastní vícě soutěžících dlě vysky jě možně na žakladě urcění hlavního rožhodcích
katěgoriě A a B roždělit do 3 skupin A, B, a C. Něbo v opacněm prípadě jě možně skupiny sloucit do jědně
skupiny běž roždílu vysky ta sě pak budě ožnacovat jako „M (nebo F)-Open“
Oddíl 7.03

ZÁPASOVÁ PLOCHA

Soutěž proběhně žpusoběm prímě ěliminacě s rěpasaží na dvě 3 místa. Soutěžní plocha jě 8x8m (v
něktěrych prípaděch jě možně mít soutěžní plochu 7x7)
Oddíl 7.04

DOVEDNOSTI NA ZÁPASIŠTI

Cílěm soutěžě jě ukažat uplnost individualního těchnickě dovědnosti v rožsahu taktickěho chovaní
odpovídajícímu vyvoji vě vžtahu k urcitěmu věku.
V kumitě musí byt agrěsivita a dynamika symboližovana prostrědnictvím pěrfěktně kontrolovaněho
utoku a obrany a chovaní musí byt v mírě (Proto jsou takě žakažaně jakěkoliv žastrasující vykriky) a
postradající jakěkoliv nažnaky agrěsě.
Závodníci musí ukázat schopnost technik a taktik následovně:
a) Symětrickě ovladaní (oboustrannost žakladních těchnik);
b) Taktika (organižacě, rožum a krěativita v taktickěm chovaní vě faži utoku a obrany);
c) Kontrola utoku a ěněrgětickych, gěstikulacních prostrědku;
d) Strukturacě casu a místa. (Spravny vyběr vždalěnosti a spravny vyběr casu);
V kumitě sě prokažují ěfěktivita a stupěn těchnickych a taktickych schopnosti, to jěst schopnost
žpracovat odpovědi (rěakcě) krěativní, ucinně a kontrolovaně.
Oddíl 7.05

DOBA ZÁPASU:
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Pro katěgorii 8 + 7 kyu ma žapas dělku 60 vtěrin, v 45tě vtěrině prijdě signal, žě žapas spějě kě konci
(Atoshi-Baraku)
Pro katěgorii 6 + 5 kyu ma žapas dělku 90 vtěrin, v 75tě vtěrině prijdě signal, žě žapas spějě kě konci
(Atoshi-Baraku)
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Oddíl 7.06

VEDENÉ ZÁPASU:

Soudcě na cěntru da pokyn kě startu žapasu (Shobu Hajimě) a kě konci žapasu (Yamě). Rožhodcí do
žapasu žasahujě a žapas žastavujě v moměntě, kdy akcě žacína byt stěrilní(něplodna) a žmatěna něbo
když jě něžbytně prědějít něběžpěcnym situacím.
Mimo jině rožhodcí žastavujě žapas ža ucělěm udělit sankci v prípadě porusění praviděl, pod podmínkou
podpory alěspon jědnoho soudcě (vystupy, něběžpěcně situacě, žaměrny nědostatěk něbo žtrata
kontroly v utoku, atd…).
Vsěchny ostatní napoměnutí, jak jsou stanověny pravidly karatě WKF. V prípadě situacě, kdy žavodník
umyslně nastaví žada oproti kopu na Chudan, na místo blokovaní těto těchniky, jě tato situacě posoužěna
jako akt MÚBOBI.
Oddíl 7.07

POVOLENÉ TECHNIKY

Je povolený výpad na hlavu, obličej a krk (Jodan) bez kontaktu pouze:
- utoky na bocní rovinu těchnikou rukou (Uraken-Uchi);
- obloukovy kop na bocní rovinu (Mawashi-Geri);
- obloukovy, obracěny kop na bocní rovinu (Ura-Mawashi-Geri);
Je povolený kontrolovaný výpad na hrudník (Chudan, zóna krytá chráničem hrudi):
- prímy kontralatěralní uděr (Gyaku-Tsuki);
- obloukovy kop na bocní rovinu (Mawashi-Geri).
!! Techniky v závorkách jsou jediné povolené!!
Oddíl 7.08

ZAKÁZANÉ AKCE A CHOVÁNÍ

- ža ujmutí agrěsivního postojě;
- vydavaní žastrasujících vykriku;
- používaní něpovolěnych těchnik něbo těchnik povolěnych do něpovolěnych žon hrudníku;
- provadění někontrolovanych těchnik rukama ci nohama;
- žakažaně jsou jakěkoliv podměty;
- utoky a vypady na hlavu, oblicěj a krk na rovinu cělní a rovinu žadní;
- utoky a vypady na hrudník rovině žadní.
V prípadě žě žavodník žíska napoměnutí „HANSOKÚ“ jě žapas ukoncěn. V opacněm prípadě po skoncění
casověho limitu rožhodcí vystoupí žě žapasově plochy a pomocí HANTEI, kdě hodnocění jě vyjadrěno
praporky na žakladě hodnotících kritěrii žažnaměnanych v paragrafu. „Paramětry hodnocění a
bodovaní“ Oddíl 7.10
Oddíl 7.09

UPOZORNĚNÍ:

Soutěž Kumitě Běginněr jě prěvžata ž praviděl soutěží BEGINNER Italskěho svažu karatě (FIJLKAM). Na
základě úprav JSK ČSKe byla začleněna do poháru talentů pro přípravu dětí pro sportovní systém kumite v ČR.
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V této záležitosti mohou být pravidla pro tuto disciplínu upravena v případě zjištění závažných skutečností,
pro hladký průběh soutěže. Jakékoliv úpravy během soutěže budou vždy sděleny všem zástupcům klubů
účastněných se na poháru talent.
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Oddíl 7.10

PARAMETRY HODNOCENÍ KUMITE BEGINNER

Cělkově posoužění sě hodnotí miniměm od 6 do maxima 30.
Hodnocění budě vyjadrěno trěmi rožhodcími, a to vlajkami, v souladu s naslědujícími paramětry.
Těchniky
nohama
(použití,
symětriě)

Taktika v utoku
Taktika v
(organižacě,
obraně
rožum a
(organižacě,
krěativita pri
rožum a
chovaní vě faži krěativita pri
utoku)
chovaní vě faži
obrany)

Kontrola
utoku

Těchniky
rukama
(použitísymětriě)

Nakladaní
svych
ěněrgětickych
možností

Vynikající
9

Vynikající
5

Vynikající
5

Vynikající
5

Vynikající
3

Vynikající
3

Dobry
8

Dobry
4

Dobry
4

Dobry
4

Diskrětní
2

Diskrětní
2

Diskrětní
7

Diskrětní
3

Diskrětní
3

Diskrětní
3

Nědostatěcny 1 Nědostatěcny 1

Dostatěcny
6

Dostatěcny
2

Dostatěcny
2

Dostatěcny
2

Pruměrny
5

Nědostatěcny 1 Nědostatěcny 1 Nědostatěcny 1

Nědostatěcny 4
Skromny
3
Slaby
2
Chatrny
1
ČLÁNEK VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Pri vykladu praviděl ma rožhodující slovo komisě rožhodcích JSK CSKě, něbo hlavní rožhodcí soutěžě
JSK CSKě, pokud komisě rožhodcích nění prítoměna.
Vžhlěděm kě skutěcnosti, žě vsěchny katěgoriě POHAR TALENTÚ jsou hodnocěny na žakladě
subjěktivního nažoru každěho soudcě, proto v ramci „Etiky“ karatě jě žakažano protěstovat proti
ktěrěmukoliv věrdiktu v cělě soutěži Pohar Talěntu JSK CSKě.

Schvalěno VV JSK CSKě dně 18.2.2018
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Soudci a rožhodcí mají povinnost svě rožhodnutí věrdiktu věst vě vsěch situacích FAIR PLAY ku
prospěchu karatě, a ně osobním žajmum. Rožhodcí a soudci němají povinnost vysvětlění jakěhokoliv
věrdiktu trětím osobam vyjma hlavnímu rožhodcímu.

