Svaz Karate Karlovarskeho Kraje
Staroměstská 377, Chodov 35735

Směrnice úseku STK 2016
(platnost od 1.1.2016)

Krajský přebor (pohár) (KP)
KP mládeže a seniorů je mistrovská soutěž pořádaná zpravidla jednou v kalendářním roce,
která probíhá podle pravidel WKF a soutěžního řádu ČSKe. O pořádání a organizaci
rozhoduje VV SKeKK. Do bodovacího žebříčku pro nominaci závodníků na MČR se body
počítají podle klíče 2 (tj. 15-10-6-3-2 bodů).

Krajská bodovací soutěž (KBS)
KBS je nemistrovská soutěž pořádaná zpravidla několikrát ročně oddíly SKeKK. Soutěž
probíhá podle pravidel WKF, soutěžního řádu ČSKe a doplňků pořadatele. Do bodovacího
žebříčku pro nominaci závodníků na MČR se body počítají podle klíče 1 (tj. 9-6-3-1 bodů).

Postupový klíč na Mistrovství České republiky
Na MČR postupuje pouze jeden závodník z každé kategorie, a tím je soutěžící, který získal za
dané období (sezónu) největší počet bodů ve své kategorii. Body získá závodník na soutěži za
1. místo až 7. místo, které se vypočítají podle klíče 1, 2 a 3. Viz. bodovací sytém.
Jestliže je postup závodníka na MČR zajištěn jiným způsobem (např. vítězstvím v minulém
ročníku, nominací z turnajů ČSKe apod.), postupuje místo něj další v pořadí žebříčku SKeKK.
Jestliže není kategorie těmito způsoby naplněna, budou osloveni trenéři klubů a oddílů, kteří
dostanou možnost doplnit nominaci o své svěřence, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohli
jinak nominovat.

Bodovací systém z výsledků na soutěžích
Body na soutěži získává závodník za 1. místo až 4. místo, (popř. za 5. až 7. místo pokud se
vyhlašují dvě třetí místa a jedná se o soutěž národní či mezinárodní) podle stanoveného klíče:
· klíč 1 – charakterizuje Krajskou bodovací soutěž (KBS)
1. místo = 9 bodů, 2. místo = 6 bodů, 3. místo = 3 body, 4. místo = 1 bod
· klíč 2 – charakterizuje Krajský přebor (KP) a republikovou soutěž nižší úrovně (NP)
1. místo = 15 b., 2. místo = 10 b., 3. místo = 6 b., 4. místo = 3 b., 5. místo = 2 b.
· klíč 3 – charakterizuje soutěž národní (NP) a mezinárodní (MP) úrovně
1. místo = 25 b., 2. místo = 18 b., 3. místo = 11 b., 5. místo = 7 b., 7. místo = 3 b.
Před každou soutěžní sezónou vybere VV SKeKK z kalendáře soutěží turnaje, které se budou
týkat bodovacího systému pro žebříček nominace na MČR. Tyto turnaje budou uvedeny na
samostatné příloze. Tato příloha a aktuální žebříček soutěžících bude zveřejněn na webu
SKeKK v průběhu celé soutěžní sezóny.
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Věkové a hmotnostní kategorie WKF
Věkové kategorie KATA individuál
Mladší žáci, mladší žákyně 7 – 9 let
Mladší žáci, mladší žákyně 10 – 11 let
Starší žáci, starší žákyně 12 – 13 let
Dorostenci, dorostenky 14 – 15 let
Junioři, juniorky 16 – 17 let
Senioři, seniorky + 16 let

Věkové kategorie KATA team
Žáci, žákyně 7 – 13 let
Junioři, juniorky 14 – 17 let
Senioři, seniorky + 16 let

Věkové a hmotnostní kategorie KUMITE
mladší žáci 7 – 9 let -27 kg, -32 kg, +32 kg
mladší žákyně 7 – 9 let -30 kg, +30 kg
mladší žáci 10 - 11 let -30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg
mladší žákyně 10 - 11 let -35 kg, +35 kg
starší žáci 12 - 13 let -39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg
starší žákyně 12 - 13 let -42 kg, -50 kg, +50 kg
dorostenci 14 - 15 let -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
dorostenky 14 - 15 let -47 kg, -54 kg, +54 kg
junioři 16 - 17 let -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg
juniorky 16 - 17 let -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg
U21 muži 18-20 let -68 kg, -78 kg, +78 kg
U21 ženy 18-20 let -53 kg, -60 kg, +60 kg
senioři + 18 let -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, BRH
seniorky + 18 let -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, BRH
Přechod do vyšší věkové kategorie se uskutečňuje vždy v den dosažení příslušné věkové
hranice. Pro mládežnické kategorie je umožněn střídavý start tzv. ostaršení. Ostaršení
sportovce je forma startu v nejbližší vyšší věkové kategorii i za předpokladu, že v den turnaje
ještě nedovršil potřebného věku. Toto je možné aplikovat na 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 služby. Povolení je platné po dobu jedné sezóny kalendářního roku. Formulář
pro ostaršení bude vydán jako příloha k průkazu ČSKe, potvrzen razítkem a podpisem STK
příslušného kraje. Formulář musí být potvrzen podpisem zákonného zástupce a podpisem trenéra
zodpovědného za vedení závodníka ve vyšší věkové kategorii. Pokud závodník splňuje výše uvedené
požadavky, může startovat ve vyšší věkové kategorii, ale vždy startuje pouze v jedné věkové kategorii.
Váhové kategorie dle soutěžního řádu ČSKe lze slučovat v případě menšího počtu startujících
podle následujících pravidel:
· sloučit kategorie lze v případě, že počet startujících v jedné z nich je menší než tři
· slučovat lze pouze sousední hmotnostní kategorie tak, že výsledná kategorie vzniklá
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sloučením je označována jako vyšší z původních dvou slučovaných
· sloučení kategorií lze provést pouze se souhlasem STK a komise rozhodčích
. v nominačních turnajích (KP) nelze kategorie slučovat!!!

Časové limity zápasů kumite
mladší žáci a žákyně 1 minuta čistého času
starší žáci a žákyně 1 ½ minuty čistého času
dorostenci a dorostenky 2 minuty čistého času
junioři a juniorky 2 minuty čistého času
senioři 3 minuty čistého času
seniorky 2 minuty čistého času

Povinná výbava soutěžících na soutěžích
Startující v disciplíně KUMITE je povinen používat následující homologovanou výbavu:
· chrániče rukou v barvě korespondující s barvou šerpy přidělené v daném zápase – povinné
pro všechny kategorie
· chrániče zubů – povinný pro všechny kategorie
· chrániče hrudníku – povinný pro všechny dívčí a ženské kategorie, kromě kategorie mladší
žákyně, kde je doporučen
· suspenzor – doporučen pro všechny chlapecké a mužské kategorie
· kombinované chrániče nártů a holení jsou na soutěžích pořádaných SKeKK povinné od
kategorie dorostenců a výše, pro kategorie žáků jsou doporučeny, na soutěžích pořádaných ČSKe jsou
povinné pro všechny kategorie

Zpracoval: Miroslav Boguský
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