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1. Základní ustanovení 

a)   Vyplývají ze schválených stanov. 

b)   Soutěží  řízených  JKA  se  zúčastňují  členové  sportovních  oddílů a klubů, kteří jsou registrováni  

       v JKA, pokud není pro danou soutěž stanoveno jinak. 

 

2. Všeobecná a technická ustanovení 
Soutěžní řád JKA je závazný pro všechny začleněné orgány ve smyslu schválených stanov pro soutěže 

řízené JKA. Soutěže JKA ČR se řídí pravidly JKA World. 

 

Soutěže JKA se organizují v těchto disciplínách: 

a) jednotlivci kumite 

b) jednotlivci kata 

c) družstva kata 

d) liga družstev kumite + kata 

 

Podmínkou účasti na sportovních soutěžích řízených JKA je z hlediska závodníka splnění těchto 

náležitostí: 

a) být registrován prostřednictvím oddílu v příslušném svazovém orgánu ve smyslu stanov s platným 

průkazem (řádně vyplněný průkaz s fotkou, zaplacený registrační poplatek Českého svazu karate 

JKA) 

b) mít v průkazu potvrzenou lékařskou prohlídku dle platné legislativy (vyhlášky 391/2013 Sb.) ne 

starší jednoho roku, vložená potvrzení lékaře nebudou akceptována 

c)  nastupovat k soutěži v čistém bílém karategi na kterém je povoleno mít: 

  - znak klubu  

  - na zádech reklamu o rozměrech max. 30 x 30 cm 

d) na soutěžích národního charakteru je zakázáno mít na karategi státní znak 

a) - d) vše musí být splněno do ukončení registrace v den soutěže, následné dodání je nepřípustné 

 

Soutěže JKA ČR: 

a) Krajské přebory JKA ČR 

b) Národní poháry JKA ČR 

c) Mistrovství republiky JKA ČR 

d) Česká národní liga karate JKA ČR 

e) Mistrovství republiky kategorie Masters (ženy nad 35 let, muži nad 40 let) 

 

Národní poháry a Krajské přebory JKA ČR jsou postupovými soutěžemi na mistrovství republiky JKA 

ČR. Národní poháry se pořádají 2x až 3x ročně, dle tohoto soutěžního řádu ve všech kategoriích 

systémem na dvě porážky, Mistrovství republiky probíhá systémem na jednu porážku. Krajské přebory 1 

x ročně, dle uvedeného soutěžního řádu ve všech kategoriích. Krajské přebory lze pořádat jak na jednu 

tak na dvě porážky. Národní poháry probíhají v termínech stanovených soutěžním kalendářem. Krajské 

přebory se musí uskutečnit do 30. 6. běžného roku a výsledkové listiny pořadatelé odešlou do dvou dnů 

k rukám tajemníka komise soutěží JKA ČR.  

    Pro soutěže uvedené v bodech: b, c, d, e) platí, že účastníci hradí startovné. U Krajských přeborů JKA 

ČR určuje povinnost a výši platby startovného Krajský svaz. 

 

Postupový klíč na MR v soutěži jednotlivců: 

patnáct nejlepších účastníků série národních pohárů a krajských přeborů 

- jedno postupové místo je k dispozici trenérovi reprezentace, který může na MR nominovat jednoho 

závodníka v každé kategorii 
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- vítěz MČR z předcházejícího roku je nominován přímo na MČR, ale jen pokud soutěží ve stejné 

kategorii v jaké toto vítězství získal. Nasazen bude na 9. pozici nebo dle získaných bodů v aktuálním 

roce. 

- soutěže v kategorii Masters se může zúčastnit každý přihlášený soutěžící u žen nad 35 a u mužů nad 

40 let bez předchozí nominace. 

 

Postupový klíč na MR v soutěži kata tým: 

Na MR v soutěži kata tým v příslušné věkové kategorii startují týmy na základě přihlášení do soutěže 

bez předchozí nominace. V kategorii Masters jsou povolena smíšená družstva. 

 

Systém hodnocení na národních pohárech (NP) a krajských přeborech (KP) JKA ČR: 

Na NP bude bodováno vždy prvních osm závodníků. Na KP bude bodováno 1. – 4. místo. Systém 

hodnocení na NP a KP JKA ČR je stanoven článkem 12. tohoto soutěžního řádu, který bude 

zpracováván do výsledkové listiny z NP a KP, na jejichž základě bude provedeno celkové pořadí 

úspěšnosti v každé kategorii.  

 

Výsledkové listiny: 

Pro všechny soutěže platí, že nejpozději do 24 hodin budou výsledkové listiny a prezenční listiny 

zaslány k rukám tajemníka komise soutěží JKA ČR (zodpovídá pracovník pověřený členem komise 

soutěží JKA ČR prací na PC). 

 

3. Věkové kategorie 
Soutěže JKA  probíhají v těchto věkových kategoriích, kromě České národní liga karate JKA 

smíšených družstev, která má jiné věkové rozvržení (viz. Článek 18): 

 

a) mini žáci  - 7 - 9 let kata, jiu-ippon-kumite, od 8 účastníků jiu-kumite, 

b) mladší žáci  - 10 - 11 let kata, jiu-ippon kumite, od 16 účastník jiu-kumite, 

c) mini žákyně       - 7 - 9 let kata, jiu-ippon-kumite, od 8 účastníků jiu-kumite, 

d) mladší žákyně  - 10 - 11 let kata, jiu-ippon kumite, od 16 účastník jiu-kumite, 

e) starší žáci  - 12 - 13 let kata, jiu -kumite, 

f) starší žákyně  - 12 - 13 let kata, jiu -kumite, 

g) mladší dorostenci - 14 - 15 let kata, jiu-kumite 

h) mladší dorostenky - 14 - 15 let kata, jiu-kumite 

i) starší dorostenci - 16 - 17 let kata, jiu-kumite 

j) starší dorostenky - 16 - 17 let kata, jiu-kumite 

k) junioři   - 16 - 20 let kata, jiu-kumite 

l) juniorky  - 16 - 20 let kata, jiu-kumite 

m) muži   - nad 18 let kata, jiu-kumite 

n) ženy   - nad 18 let kata, jiu-kumite 

o) masters ženy  - nad 35 let kata, jiu-ippon-kumite, jiu-kumite 

p) masters muži  - nad 40 let kata, jiu-ippon-kumite, jiu-kumite 

 

Soutěž kata tým je organizována takto: v kategorii mini žáci (-kyně), ml. žáci (-kyně), st. žáci (-kyně), 

jsou povolena smíšená družstva jak u chlapců (př. 2 chlapci + 1 dívka), tak i u dívek (př. 2 dívky + 1 

chlapec). V kategorii dorostenci (-ky), junioři (-rky), senioři (-rky) nejsou povolena smíšená družstva. 

V kategorii Masters jsou povolena smíšená družstva. Na jedné soutěži může v příslušné věkové kategorii 

soutěžící startovat pouze v jednom týmu. V průběhu roku jsou na soutěžích (NP a MR) změny sestav v 

týmu povoleny. Smíšená družstva lze tvořit pouze ze soutěžících stejné věkové kategorie. Pokud 

závodník soutěží ve družstvu za jiný než domovský klub, musí mít v průkazu karate zaznamenáno 

hostování v tomto klubu. 
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Přechod do vyšší kategorie: 

Den 1. 11. každého roku je rozhodné pro nasazení soutěžících do jednotlivých kategorií. 

 

Dvojí start: 

-   Soutěžícím v žákovských kategoriích a v kategorii mladší dorostenci/ky není povolen "dvojí start". 

-   Soutěžícím v kategoriích starší dorostenci/ky, junior/ky, senior/ky je umožněn tzv. "dvojí start",   

což je forma startu ve dvou věkových kategoriích z důvodu věkového rozpětí dorosteneckých 

kategorií: 16 - 17 let, juniorské kategorie: 16 - 20 let a seniorské kategorie: od 18 let. Varianta 1. 

starší dorost - junior, varianta 2. junior - senior.  

-   Povolení  pro dvojí  start  je  možno získat na základě souhlasu komise soutěží příslušného svazového 

    orgánu a souhlasu kompetentní zdravotnické složky. Je platné po dobu jedné sezóny. 

-   Dvojí start bude zaznamenán v průkazu JKA, potvrzen  razítkem  kompetentní zdravotnické složky a   

ve variantě dorost – junior podpisem zákonného zástupce. 

 

4. Hmotnostní kategorie 
Všechny soutěže kumite se konají bez rozdílu hmotnosti (BRH). 

 

5. Soutěžní kalendář 
Je zpracováván ve spolupráci s trenérem státní reprezentace JKA ČR a je sestavován tak, aby měl 

návaznost na vrcholové evropské a světové soutěže, a aby splnil požadavky vyplývající z koncepce 

tvorby reprezentačních výběrů. 

 

6. Pravidla soutěží 
-   V soutěžích platí pravidla JKA World pro kata i kumite 

-   Rozhodcovské zabezpečení je dáno pokyny, které vydává komise rozhodčích. 

-   Závodníci,  trenéři,  funkcionáři  oddílů  a  rozhodčí  jsou  povinni v průběhu celé soutěže dodržovat  

     pravidla a zásady předepsané soutěžními pravidly JKA a propozicemi soutěže, a chovat se v duchu  

     etiky karate. 

 

7. Řízení soutěží 
Řízení soutěží je zabezpečováno tajemníkem a členy komise soutěží JKA ČR, a to z hlediska celkového 

řízení po dobu celé sezóny a všech soutěží v ČR uvedených v termínovém kalendáři. V tomto případě 

zabezpečuje řídící činnost tajemník a členové komise soutěží v celém rozsahu včetně časového 

harmonogramu soutěže. 

 

8. Zdravotní zabezpečení 
-   Zdravotní zabezpečení soutěží zajišťuje pořádající oddíl. 

-   Zabezpečuje  se  jeden  lékař pro tři zápasiště (nelze mít jednoho lékaře na zápasiště ve dvou halách). 

 

9. Protesty 
Protesty proti porušování pravidel a porušování soutěžního řádu podává oficiální trenér (kauč) 

nebo vedoucí družstva, ihned po předmětné události, u arbitra na zápasišti (v případě, že Arbitr není u 

hlavního rozhodčího turnaje), spolu s vkladem 500,-Kč. Pokud je protestu vyhověno, vrací se vklad 

v plné výši, v opačném případě vklad připadne ve prospěch příslušného svazového orgánu. 

Protest je nutné podat písemně. Protest musí obsahovat: označení zápasiště; název klubu, který protest 

podává; důvod protestu; označení důkazu; krátký popis případu; sdělení co se od protestu očekává; 

podpis oprávněné osoby. Pokud protest nesplňuje formální a obsahové náležitosti shora uvedené, bude 

zamítnut. Protesty lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením jejich projednávání. Pokud je 
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oprávněná osoba nespokojena s rozhodnutím hlavního rozhodčího může se odvolat písemně k příslušné 

komisi (soutěží, disciplinární, rozhodčích), 

Komise je povinna do 30 dnů podat vysvětlení oprávněné osobě a v případě pochybení hlavního 

rozhodčího přijmout opatření, aby k podobným chybám nedocházelo. 

 

10. Pořádání soutěží 
Na pořádání soutěží se vyhlásí výběr pořadatelů soutěží. Přílohou přihlášky do výběru pořadatele 

soutěže bude předběžný rozpočet soutěže. Místa konání soutěží pro následující rok budou vybrána 

tajemníkem komise soutěží na základě přihlášek pro pořádání soutěží zaslaných do 30. 6. předchozího 

roku. Vedoucí komise soutěží podá návrh VV JKA ČR tak, aby konečné rozhodnutí o pořádání soutěží 

na následující rok padlo do 30. 9. předcházejícího roku. Vybraným pořadatelům bude rozhodnutí v 

nejbližším možném termínu oznámeno. Přímou odpovědnost za pořádání soutěže nese pověřený klub ve 

spolupráci s JKA a ČUBU. Každá soutěž začíná slavnostním nástupem a zahájením. Jednokolové 

soutěže končí vyhlášením výsledků a odevzdáním cen na stupni vítězů. 

 

Pořadatel, který pořádá soutěž, musí v určeném termínu zabezpečit: 

a) nahlášení zodpovědného funkcionáře - ředitele soutěže - jméno, adresa, telefon. 

b) zaslaní  propozic  ke  schválení  vedoucímu komise soutěží nejpozději  30 dnů před pořádáním 

soutěže s předběžným programem 

c) rozeslání propozic dle adresáře JKA, 21 dnů před datem konání soutěže všem klubům, výjimkou je 

MČR, kde je tato doba stanovena na 14 dnů před datem konání soutěže. V propozicích musí být 

uveden datum a místo soutěže, časový rozvrh, možnosti ubytování a dopravy. 

d) halu (tělocvičnu) nejméně  pro šest zápasišť s vybavením -  židle,  stolky, lavičky, bílé  a  červené    

praporky a šerpy, čísla na rozhodování kata, časomíru + zvukové znamení (gong), místo pro 

notebook a   tiskárnu pro pracovníka pověřeného organizačním týmem JKA a ČUBU. 

e) pořadatelskou službu. 

f) dostatečný počet zapisovatelů a obsluhy časomíry, a jejich proškolení již zajišťuje JKA a ČUBU 

g) poskytnout osobu starší 18 let, která společně s rozhodčím provede kontrolu platnosti průkazů karate 

(lékařská prohlídka, známka) všech závodníků před začátkem soutěže. 

h) Červené, bezpečné označení pro závodníka, který byl na jedné soutěži již jednou potrestán trestem 

HANSOKU 

Datum pořádání soutěže schválené v soutěžním kalendáři je pro pořadatele závazné. Není možné 

libovolné přesouvání data konání. V případě, že pořadatel nedodrží datum konání soutěže, bude zbaven 

možnosti pořádat v následujícím soutěžním roce mistrovskou soutěž (NP,MČR,LIGA). 

 

11. Soutěžní systémy 
 

KATA JEDNOTLIVCI: 

Eliminace:  bude rozhodováno praporkovým způsobem do počtu 8 účastníků. 

Semifinále:  bude rozhodováno bodovým hodnocením do počtu 4 účastníků. 

  Do semifinále musí být účastníci nalosováni! 

Finále:     bude rozhodováno bodovým hodnocením. 

  Do finále nastupují účastníci v obráceném pořadí dle umístění v semifinále. 
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     1. Mini žáci a žákyně 

- eliminace: rozhodčí na zápasišti nalosuje povinnou kata z řady Heian 1 – 3 

- semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5 

- finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 - 5, odlišnou od té, kterou 

předvedl v semifinále 

 

     2. Mladší žáci a žákyně 

- eliminace: rozhodčí na zápasišti nalosuje povinnou kata z řady Heian 1 – 3 

- semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 – 5 

- finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 - 5, Tekki 1, Bassai Dai, Jion 

odlišnou od té, kterou předvedl v semifinále 

 

     3. Starší žáci a žákyně 

- eliminance: rozhodčí na zápasišti nalosuje povinnou kata z řady Heian 1 – 5 

- semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 - 5, Tekki 1 

- finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 - 5, Tekki 1, odlišnou od té, 

kterou předvedl v semifinále, nebo kata Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi, Jitte, Gankaku 

      

     4. Dorostenci a dorostenky 

- eliminace: rozhodčí na zápasišti nalosuje povinnou kata z řady Heian 1 – 5 

- semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 - 5, Tekki 1 

- finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Heian 1 - 5, Tekki 1 odlišnou od té, 

kterou předvedl v semifinále, nebo kata Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi, Hangetsu, Jitte, 

Gankaku 

 

     5. Junioři, juniorky, muži, ženy a Masters 

- eliminace: do počtu 16 soutěžících nalosuje rozhodčí na zápasišti povinnou kata z řady Heian 

2 - 5, Tekki 1 

- eliminace: do počtu 8 soutěžících nalosuje rozhodčí na zápasišti povinnou kata z řady Bassai 

Dai, Kanku Dai, Jion, Empi 

- semifinále: každý soutěžící předvede volitelnou kata z řady Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi 

- finále: každý soutěžící předvede volitelnou kata odlišnou od té, kterou předvedl v semifinále, 

mimo Heian 1 - 5, Tekki 1 

 

KATA DRUŽSTEV: 

 

Eliminace:  bude rozhodováno bodovým hodnocením do počtu 4 účastníků. 

Finále:  do finále postupují družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Bude rozhodováno bodovým 

hodnocením. 

     

 Všechny věkové kategorie 

- eliminace: každe družstvo předvede volitelnou kata dle vlastního výběru 

- finále: každé družstvo předvede volitelnou kata dle vlastního výběru odlišnou od té, kterou 

předvedlo v eliminaci 

- pouze v kategorii mini žáků a mini žákyň jsou povoleny jiné verbální projevy, než nahlášení 

nazvu KATA! 
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KUMITE JEDNOTLIVCI: 

 

1. Mini žáci a žákyně 

 

     Forma: Jiu-ippon-kumite 

- provádí se útoky: Jodan-oi-cuki, Chudan-oi-cuki, Chudan-mae-geri, každá jedenkrát. Útoky se 

provádějí pravými končetinami, v případě nerozhodného výsledku levými končetinami 

- útok je proveden pouze jednou 

- rozhodčím určený útočník zaútočí ohlášenou technikou, obránce provede kryt s následným 

protiútokem 

- po každém provedeném útoku se úloha útočníka a obránce mění, z obránce se stává útočník, 

který útočí stejnou technikou, jako předtím jeho soupeř, z útočníka se stává obránce 

- po ukončení zápasu zaujmou soutěžící výchozí postavení 

 

     Od 8. závodníků: Jiu-kumite, ippon shobu 

          - doba trvání zápasu:  90 sekund 

 

2. Mladší žáci a žákyně 

 

     Forma: Jiu-ippon-kumite 

- provádí se útoky: Jodan-oi-cuki, Chudan-oi-cuki, Chudan-mae-geri, každá jedenkrát. Útoky se 

provádějí pravými končetinami, v případě nerozhodného výsledku levými končetinami 

- útok je proveden pouze jednou 

- rozhodčím určený útočník zaútočí ohlášenou technikou, obránce provede kryt s následným 

protiútokem 

- po každém provedeném útoku se úloha útočníka a obránce mění, z obránce se stává útočník, 

který útočí stejnou technikou, jako předtím jeho soupeř, z útočníka se stává obránce 

- po ukončení zápasu zaujmou soutěžící výchozí postavení 

 

     Od 16. závodníků: Jiu -kumite 

          - doba trvání zápasu: 90 sekund 

 

     3. Masters 

 

     Forma 1: Jiu-ippon-kumite 

- provádí se útoky: Jodan-oi-cuki, Chudan-oi-cuki, Chudan-mae-geri, každá jedenkrát. 

- útok je proveden pouze jednou 

- rozhodčím určený útočník zaútočí ohlášenou technikou, obránce provede kryt s následným 

protiútokem 

- po každém provedeném útoku se úloha útočníka a obránce mění, z obránce se stává útočník, 

který útočí stejnou technikou, jako předtím jeho soupeř, z útočníka se stává obránce 

- po ukončení zápasu zaujmou soutěžící výchozí postavení. 

- Je povolen kontrolovaný kontakt  čůdan 

 

     Forma 2: Jiu-kumite,  ippon shobu 

          - doba trvání zápasu: 2 minuty 

  

V této kategorii mají soutěžící možnost zúčastnit se pouze jedné ze dvou uvedených forem kumite. Tyto 

formy jsou po celou soutěž neměnné tzn., že se zvolená forma praktikuje v základních kolech, 

semifinále i finále. 
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     4. Ostatní věkové kategorie 
 

     Základní kola + semifinále: Jiu-kumite,  ippon shobu 

          - doba trvání zápasu: 2 minuty 

 

     Finále všech žákovských, dorosteneckých kategorií a juniorek: Jiu-kumite, sanbon shobu 
          - doba trvání zápasu: 2 minuty 

 

     Finále junioři a ženy: Jiu-kumite, sanbon shobu 

          - doba trvání zápasu: 3 minuty 

 

     Finále muži: Jiu-kumite, sanbon shobu 

          - doba trvání zápasu: 5 minut 

 

     Sai Shiai je u všech kategorií zrušen 

 

     Sai Sai Shiai u všech kategorií (vše se převádí z prvního zápasu) 

          - doba trvání zápasu: 90 sekund 

          - náhlá „smrt“ (první udělený půl bod = konec zápasu) 

 

Pro formy řízeného kumite platí zásady dle pravidel JKA World a standardizace forem forem kata a 

kumite, které vydává Český svaz karate JKA. Standardizace bude vysvětlena na školení instruktorů, 

zkušebních komisařů a trenérů Českého svazu karate JKA pro stávající rok. 

V řízených formách kumite po třetím napomínání keikoku je závodník diskvalifikován (hansoku). 

V řízených formách kumite bude po prvním zápase rozhodnuto (nebude rozhodnutí hikiwake). 

Kontakt v řízených formách kumite u kategorie žáků není povolen. Bodovaná vzdálenost v jiu-kumite u 

kategorie žáků a mladšího dorostu je 5 – 0 cm při útocích na džódan od bodovaných (zásahových) ploch. 

 

12. Bodovací systém 
 

KATA, KUMITE - NÁRODNÍ POHÁRY, MR            KATA, KUMITE - KRAJSKÉ PŘEBORY 

Bodovací stupnice:  1. místo – 18 bodů             Bodovací stupnice: 1. místo - 6 bodů  

                                2. místo -  16 bodů      2. místo - 4 body 

                                    3. místo -  14 bodů      3. místo - 2 body 

                                    4. místo -  12 bodů      4. místo - 1 bod 

                                    5. místo -  10 body 

                                    6. místo -  8 body 

                                    7. místo -  6 body 

                                    8. místo -  4 bod 

                                    9. - 16. místo při více jak 32 závodníků bude bodováno -  1. bodem 

 

 

- na  Národních  pohárech  a  Krajských  přeborech pořádaných na 2 porážky v soutěži  kata  i  

kumite  soutěžící obsadí 1. až 4. místo, poražení semifinalisté v kumite se  dle soutěžního 

„pavouka“ utkají  o možnost bojovat o 2. místo s poraženým finalistou, na 5. až  8. místě v 

kumite budou soutěžící seřazeni podle umístění svých přemožitelů 

- na  MČR  poražení semifinalisté v soutěži  kumite obsadí oba 3. místo, v kata obsadí soutěžící 1. 

až 4. místo 

- na soutěžích JKA ČR bude udělena kombinace (kata+kumite) závodníkovi, který dosáhne 
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nejnižší součet umístění v obou disciplínách (pouze 1. – 3. místo). V případě rovnosti dvou 

závodníků při umístění 2.+2. a 1.+3. (3.+1.) získá kombinaci závodník, který dosáhl v jedné 

z disciplín 1. místo (tzn. závodník s umístěním 1.+3., popř. 3.+1.). V případě že dojde k rovnosti 

dvou závodníků při umístění 1.+3. a 3.+1., kombinace nebude udělena. 

 

13. Povinnosti klubů 
- správně vyplnit registraci na soutěž v databázi JKA na každou soutěž, ve které budou uvedeni 

i kaučové (doprovod soutěžícího při zápase) a zpracovat ji nejpozději do data uvedeného na 

propozicích. Pozdější registrace nebude akceptována!. Kauč musí splňovat podmínku 

plnoletosti (18 let) v den konání soutěže a dále musí mít minimálně licenci trenéra III. třídy, 

nebo minimálně 3. Kyu (max. 6 kaučů na jeden turnaj)  

- při registraci přes databázi JKA již dodatečné nominování závodníků nebude možné. 

Bude určeno datum konce registrace přes webové stránky a toto datum bude 100% 

závazné. 
- v den konání soutěže mít připraveny škrty v nominaci svého družstva - nemoc, zranění apod. 

- každý soutěžící musí mít s sebou platný průkaz karate se zaznamenanou platnou lékařskou 

prohlídkou pro daný soutěžní rok dle platné legislativy 

- dostavit se včas dle propozic na prezentaci všech svých závodníků. Pokud dojde k prodloužení 

prezentace z důvodu pozdního příjezdu družstva, bude tomuto družstvu navýšeno startovné o 

1000,- Kč, které bude příjmem pořadatele 

- pokud klub přijede na soutěž bez předchozího včasného odeslání startovní listiny do data 

uvedené na propozicích, závodníci, kteří nebudou zaregistrováni, nebudou moci startovat. 

- kauč nesmí rušit v době zápasu, hovořit může jen v době přerušení zápasu (toto porušení bude 

trestáno rozhodčími na zápasišti (trestem zakázané chování), Kauč musí mít sportovní 

oblečení. 

- závodníci startující až v pozdějším čase mají povinnost být připraveni o 1 hodinu dříve než je 

předpokládané zahájení jejich kategorie, z důvodu možného urychlení turnaje 

 

14. Povinnosti pořadatele,  JKA ČR a ČUBU 
- zabezpečit uskutečnění soutěže po stránce organizačně technické 

- zajistit v případech K.O. a zranění vyplnění záznamu o ošetření závodníka a jeho následné 

předání členovi lékařského úseku komise soutěží JKA ČR, vedení JKA ČR a tajemníkovi 

komise soutěží JKA ČR, viz. zpráva hlavního rozhodčího. Nejpozději do 2 pracovních dnu od 

události. 

- zajistit při pořádání NP, ligy a MČR JKA pro všechny účastníky, kteří se umístí na 1. – 3. 

místě diplom a medaili (pohár). V soutěži kata tým zajistit pro každého člena týmu, který se 

umístí na 1. – 3. místě diplom a medaili (pohár). 

- zajistit občerstvení pro rozhodčí 

- zajistit stupně vítězů 

- zajistit označení pro 6 kaučů každého přihlášeného klubu 

- zajistit počet 6. tatami na soutěž 
 

Sankce za neplnění povinností 

- při žádosti o pořadatelství soutěží v následujících letech bude k případným nedostatkům 

přihlédnuto při výběru pořadatelů akcí 

 

15. Povinnosti pracovníka pověřeného úsekem soutěží prací na PC 
- včasný příjezd do místa konání soutěže – 1 hodinu před zahájením registrace závodníků, a na 

tuto být připraven v čase uvedeném na propozicích soutěže 
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- registrace závodníků, rozlosování soutěže, tisk soutěžních pavouků, průběžné zpracování 

výsledků a předání konečných výsledků členovi komise soutěží do 24 hodin od ukončení 

soutěže 

 

Sankce za neplnění povinností 

- při zásadních nedostatcích v práci na PC, nebo při opakovaných problémech souvisejících 

s výkonem práce na PC a s tím spojeným servisem pro vlastní soutěž, bude přistoupeno 

k odvolání tohoto pracovníka  
 

16. Povinnost vrchního rozhodčího turnaje 

- vyplnit formulář „Zpráva hlavního rozhodčího soutěže“ (viz. www stránky JKA ČR - Komise 

rozhodčích a informatiky) a tento zaslat do 2 dnů tajemníkovi Komise rozhodčích 

- svolat poradu rozhodčích před turnajem 

 

17. Systém losování  
- Na  Krajských  přeborech,  Národních  pohárech  i  na  Mistrovství  republiky  JKA  ČR  bude  

                losování probíhat pomocí počítačového programu, v případě poruchy ručně. 

- Národní  poháry  JKA  ČR  -  systém  losování  bude nastaven tak, aby se v 1. zápase nestřetli  

                soutěžící  ze  stejného  klubu. V  případě,  že  toto  nebude  možné (z důvodu vysokého počtu 

       soutěžících  z  jednoho  klubu),   mohou  se  dva  soutěžící  z  jednoho  klubu  v  prvním  kole   

       střetnout. Toto pravidlo platí pro kata, i pro kumite. 

- Mistrovství  republiky  JKA ČR -  je  specifická  soutěž,  a  proto  zde  ustanovení  týkající  se 

Národních  pohárů  o  losování do 1. zápasu neplatí.  Na této soutěži proběhne losování pomocí   

počítačového programu s nasazením  nejlepších 8 závodníků dle získaných bodů na národních 

pohárech a krajských přeborech, v případě poruchy ručně, nezávisle na klubové příslušnosti. 

 

 

18. Česká národní liga karate JKA ČR 
 

Systém soutěží 

soutěžní kategorie - muži – ženy 

   - dorostenci – dorostenky 

   - žáci – žákyně 

 

počet utkání  - tři kola, každý s každým 

   - kvalifikace 

 

Počet účastníků 

a) v lize soutěží maximálně 10 družstev v každé kategorii 

b) utkání družstva se skládá z těchto jednotlivých zápasů 

- Jiu-kumite-ippon shobu muži, dorostenci, starší žáci - BRH 2 minuty 

- Jiu-kumite-ippon shobu ženy, dorostenky, starší žákyně - BRH 2 minuty 

- kata muži, ženy, dorostenci, (-ky) - jedna vylosovaná kata z řady Heian 1 –5, Tekki 1, Bassai 

Dai, Kanku Dai, Jion, Empi. 

- kata mladší a starší žáci (-kyně) - jedna vylosovaná kata z řady Heian 1- 5, Tekki 1, Bassai 

Dai, Jion. 

 

Systém rozhodování 

          -    soutěží se dle pravidel JKA World s úpravou pro tabulkový systém určování pořadí 
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- za vítězství v utkání získá vítězné družstvo 2 body 

- za nerozhodného stavu v utkání získá každé družstvo 1 bod 

- v jednotlivých zápasech v utkání za vítězství získávají 2 pomocné body do celkového skóre v 

utkání, za remízu 1 pomocný bod 

- vítězem v utkání se stane družstvo, které získá v jednotlivých zápasech více pomocných bodů. 

Při rovnosti pomocných bodů je utkání vyhlášeno jako nerozhodné 

- při rovnosti bodů při určování pořadí v tabulce rozhoduje poměr všech získaných pomocných 

bodů 

 

Účastníci soutěže 

- ligy karate se mohou zúčastnit družstva která jsou členy Českého svazu karate JKA 

- soupisku družstva lze v průběhu sezóny libovolně měnit a závodník může v sezóně soutěžit za 

různé týmy 

- před soutěží proběhne kontrola klubové příslušnosti soutěžících nebo jejich hostování, včetně 

lékařské prohlídky 

- dolní věková hranice členů družstva mužů/žen je pro kata 16 let a pro kumite 17 let,  

dorostenců/dorostenek je 15 let, mladších a starších žáků/žákyň je pro kumite 12 let a kata 7 

let starší v den konání turnaje. Je umožněn „dvojí start“, ale pouze soutěžícím ve věku 16 a 17 

let. 

- horní věková hranice členů družstva mužů-žen není omezena. U věkové kategorie  dorostenců-

dorostenek je 18 let,  žáci –  žákyně  15 let v den konání turnaje. 

- každý klub je povinen zaplatit startovné ve výši 3.000,- Kč (za družstvo) na účet JKA ČR 

(155019259/0600 jako variabilní číslo klub uvede své IČO) do pátku před prvním kolem 

České národní ligy v daném soutěžním roce. Družstvo je povinno se zúčastnit všech kol České 

národní ligy v soutěžním roce. Pokud tak nebude učiněno, budou mu v tabulce při určování 

konečného pořadí odečteny 2 body za každé kolo, kterého se nezúčastní 

 

Vítězové, sestupující, postupující 

- družstvo, které získá součtem všech získaných bodů z jednotlivých utkání ve všech kolech 

popř. lepší poměr pomocných bodů v případě rovnosti bodů ze všech utkání, bude udělen titul 

"mistr České národní ligy karate JKA" 

- poslední dvě družstva sestupují do kvalifikačního turnaje, který se uskuteční s ostatními 

přihlášenými družstvy 

- kvalifikační turnaj bude uspořádán jako jednokolový systém každý s každým 

- první dvě družstva z kvalifikace postupují do dalšího ročníku České národní ligy 

- přihlášky do kvalifikačního turnaje musí být zaslány nejpozději 30. 11. předcházejícího roku, 

jehož se chce žadatel zúčastnit. Kvalifikační turnaj se uskuteční do konce probíhající soutěžní 

sezóny. 

- přihlášky do České národní ligy musí být zaslány nejpozději do 31. 1. soutěžního roku, jehož 

se chce žadatel zúčastnit. 

 

 Rozhodčí 
- zajišťuje komise rozhodčích a informatiky 

 

19. Zdravotní ustanovení 
 

        a) chrániče 

- povinné 

bíle tričko pod kimono u všech ženských kategorii 

chrániče zubů při formě Jiu-kumite 
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chrániče na ruce při formě Jiu-kumite (Použité chrániče musí zabezpečit v každém případě 

volný pohyb všech 5 prstů na ruce, maximální tloušťka tlumicí vrstvy 2 cm, musí mít bílou 

barvu). 

pro všechny závodnice chrániče hrudi při formě Jiu-kumite 

v kategoriích žáků/žákyň a mladšího dorostu/dorostenek chrániče hrudníku 

- doporučené  

chrániče zubů při řízených formách kumite 

chrániče hrudi v ženských kategoriích při řízených formách kumite 

- povolené 

suspenzor při všech kategoriích kumite 

- zakázané 

jakékoliv  chrániče  dolních  končetin. Závodníci nesmí  mít  ve  vlasech žádné pevné  

předměty jako např. spony, apod. Taktéž nesmí mít mimo chráničů zubů žádné předměty 

v ústech jako např. rovnátka. 

 

          Pokud bude mít závodník rovnátka a na nich chránič zubů vyrobený stomatologem specialistou, 

který písemně potvrdí kvalitu a bezpečnost chrániče a možnost jeho použití při zápasech karate, je 

povolen závodníkovi start. Všechna rizika na zdraví spojená s nesprávným použitím těchto speciálních 

chráničů zubů, nebo se špatnou kvalitou výrobku nesou závodníci a výrobce. Závodníci nesmí nosit 

brýle žádnou z forem kumite. Na soutěž kata jsou brýle povoleny, ale jen pokud jsou řádně uchyceny, 

tak aby při rotacích a skocích nespadly. Kontaktní čočky můžou mít závodníci jen na vlastní nebezpečí. 

Všechny závodnice v kategorii žákyň, dorostenek, juniorek a seniorek musí mít pod karategi bílé tričko. 

           

        b) ustanovení o kontaktech při kumite 
- závodník, který v jednom závodě 2 x postoupí vítězstvím pro soupeřovo Hansoku z důvodu 

kontaktu, nebude dále v závodě pokračovat 

- závodník, který zvítězí pro soupeřovo Hansoku, a byl velmi otřesen, nebo v bezvědomí (K.O.), 

nebude dále v závodě pokračovat. Pořadatel soutěže společně s hlavním rozhodčím a lékařem 

soutěže v takovémto případě zajistí vyplnění záznamu o ošetření závodníka. 

- závodník, který byl v soutěži knockautován (K.O.) a nebude uznán lékařem způsobilý k 

pokračování zápasu, je povinen do jednoho měsíce od data K.O. předložit členovi lékařského 

úseku komise soutěží JKA ČR výsledek neurologického vyšetření. Do doby, než předloží tuto 

lékařskou zprávu, nemůže startovat v soutěžích kumite 

- závodník, který bude vyloučen na Hansoku za zranění soupeře v disciplíně kumite musí na 

každý další zápas v kumite v den konání turnaje nosit na pravém rukávu červenou šerpu o 

šířce 5 cm. 

-  

c) Zdravotně bezpečnostní pravidla 

- Cvičenec, úbor a hygienické normy jsou dány soutěžním řádem JKA ČR a normami hygieny 

práce. Za vše ručí pořadatel a právo kontroly má Hlavní rozhodčí a lékař soutěže, 

- Ochranné pomůcky jsou dány soutěžním řádem JKA ČR. Za kontrolu ručí rozhodčí zápasiště, 

- Základem prevence bezpečnosti je striktní dodržování veškerých řádů a směrnic, zodpovídá 

hlavní rozhodčí a lékař, 

- Povinnosti při pořádání soutěží z hlediska bezpečnostně preventivních opatření: 

a. Pořadatel 

1. zabezpečí povinnosti dané soutěžním řádem, 

2. je povinný seznámit lékaře s jeho povinnostmi, které vyplívají z této 

směrnice, 

3. znát nejbližší zdravotnické zařízení s nepřetržitým provozem a nejrychlejší 

cestu k němu, 
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4. mít k dispozici automobil, který je bez odkladů připraven k převozu 

zraněných osob, 

5. zajistit záznam o ošetření závodníka (viz zpráva hlavního rozhodčího 

soutěže) 

b. Vrchní rozhodčí turnaje 

1. kontroluje dodržování hygienických norem, soutěžního řádu  

2. zabezpečí kontrolu záznamu v průkazu karate o platnosti lékařských 

prohlídek u všech soutěžících 

c. Hlavní rozhodčí 

1. kontroluje před zápasem ustrojenost a ochranné pomůcky, 

2. v souvislosti s pravidly zavolá lékaře, 

d. rozhodčí 

1. jsou povinni upozornit rozhodčího zápasiště při zjištění nedostatků, které 

by mohly vést ke zranění, nebo k zdravotnímu poškození závodníka, 

e. Lékař 

1. povinen provést základní fyzikální vyšetření ošetřit zranění a rozhodne, 

zda závodník může pokračovat v soutěži, 

2. povinen zaznamenat každé ošetření závodníka a ve spolupráci s hlavním 

rozhodčím a pořadatelem soutěže zpracovat po skončení soutěže záznam o 

ošetření závodníka (viz. zpráva hlavního rozhodčího soutěže)  

f. Závodník 

1. při dovršení 18. let je povinen dostavit se po ukončení zápasu, ve kterém 

byl ošetřen k lékaři soutěže k podepsání záznamu o ošetření závodníka 

2. při nedovršeném 18. roku je povinen dostavit se spolu s kaučem 

(trenérem) po ukončení zápasu, ve kterém byl ošetřen k lékaři soutěže 

k podepsání záznamu o ošetření závodníka 

 

20. Závěrečná ustanovení 
        Případy neuvedené v tomto řádu řeší dle jejich závažnosti: 

 

a) hlavní rozhodčí soutěže 

b) vedoucí komise soutěží 

c) výkonný výbor JKA 

 

 

                                                                                                                          Za komisi soutěží JKA ČR 

                                                                                                                                   Mgr. Josef Patík     


