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Článek 1 - Všeobecná ustanovení
Bod 1 - Závodníci musí být řádnými členy některého ze svazů či oddílů karate. Členství je doloženo průkazem
během prezentace.
Bod 2 – Na soutěž je vhodné se přihlásit s dostatečným předstihem a vzhledem k Open charakteru soutěže je
také vhodné delegovat rozhodčí pro daný styl.
Bod 3 - Počet účastníků není omezen zemí ani školou.
Bod 4 - Soutěžní pravidla České federace Okinawa Karate a Kobudo vychází z pravidel nadřízené mezinárodní
organizace World Oshu-Kai Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Federation.
Bod 5 - Závodník, Kouč a/nebo jiná osoba, která se zúčastní soutěže, pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných
či psychotropních látek bude ze soutěže okamžitě diskvalifikován, a jeho čin bude postoupen disciplinární komisi
a/nebo tomu příslušnému orgánu k dalšímu řízení.

Článek 2 - Věkové kategorie
Bod 1 - Rozdělení do kategorií probíhá na základě doloženého věku závodníka:
 6 – 7 let – děti nejmladší
 8 – 9 let – děti
 10 - 11 let – žactvo
 12 - 13 let – kadeti
 14 - 15 let – mládež
 16 - 17 let – junioři
 18 let a více – senioři
Bod 2 - O zařazení do kategorie rozhoduje věk závodníka v den konání závodu. Případné narozeniny se počítají
jako první den dosaženého věku.
Bod 3 - Na soutěži bude provedeno ještě další rozdělení, a to podle dosaženého technického stupně a pohlaví.
Podrobné rozdělení je vždy součástí propozic soutěže.
Bod 4 - Mezi závodníky se nečiní žádné další rozdíly (velikosti, rozsah, síla, hmotnost).

Článek 3 – Soutěžní disciplíny
Bod 1 - Soutěží se v disciplínách:
 KATA (+ BUNKAI ve finálovém kole)
 KATA KUMIWAZA
Bod 2 - Závodník startuje v dané kategorii a disciplíně pouze JEDNOU
Bod 3 - V disciplíně KATA KUMIWAZA může být jeden závodník členem pouze jednoho družstva v rámci
klubu či země.
Bod 4 - Družstvo pro disciplínu KATA KUMI WAZA tvoří tři osoby. Všichni závodníci jsou členy družstva.
Členové daného družstva musí v průběhu celé soutěže zůstat u stejného družstva. Náhradníci nejsou povoleni.
Družstvo, které nasadí do soutěže náhradníka, bude diskvalifikováno.

Článek 4 – Povýšení
Bod 1 - V závodech jednotlivců nelze soutěžit v jiné (starší) kategorii.
Bod 2 - V disciplíně KATA KUMI WAZA je výsledná kategorie určena podle nejstaršího a technicky
nejvyspělejšího závodníka družstva.
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Článek 5 - Rozlosování
Bod 1 - Závodníci v každé kategorii budou rozděleni do soutěžních tabulek, přičemž je-li tabulek více, budou
závodníci ze stejných oddílů rovnoměrně rozděleni mezi tabulky.
Bod 2 - Pořadí zápasů pro kvalifikační kolo se určí losem. Pro další kola se ponechá stejné pořadí, jaké bylo v kole
prvním. Způsob losování do dalších kol určí panel rozhodčích před zahájením soutěže.

Článek 6 - Zápasiště
Bod 1 - Zápasiště musí být rovné a bez nebezpečných prvků.
Bod 2 – Vnitřní prostor musí mít strany o minimální délce osm metrů a musí být vytvořen ze žíněnek TATAMI.
Bod 3 - Trojice nebo pětice soudců sedí u vnějšího okraje zápasiště.

Článek 7 - Soutěžní úbor
Bod 1 - Rozhodčí a soudci musí nosit oficiální úbor stanovený ředitelem soutěže před jejím zahájením.
Bod 2 - Všichni závodníci musí nosit bílé KARATE-GI. Rukávy přesahující palec u ruky a nohavice přesahující
kotník nejsou přípustné.
Bod 3 – V soutěži jednotlivců nastupují všichni závodníci s modrým nebo červeným pásem – barvu určí panel
rozhodčích. V disciplíně KATA KUMIWAZA si závodníci ponechají svůj pás odpovídající dosaženému STV.
Bod 4 - Závodníci nesmí nosit žádné šperky (řetízky, prsteny, hodinky, piercingy apod.)
Bod 5 - Ženy smí pod kabátem nosit triko v barvě kabátu GI.
Bod 6 - Dlouhé vlasy je povoleno sepnout látkou nebo gumičkou.
Bod 7 - Veškeré další oděvy a doplňky jsou zakázané.
Bod 8 - Účastníci soutěže jsou povinni nosit úbor čistý.
Bod 9 - Na oděvu závodníka je tolerována nášivka organizace, logo výrobce a KANJI na lemu kabátu.

Článek 8 - Panel rozhodčích
Bod 1 - Panel rozhodčích je delegován před začátkem soutěže.
Bod 2 - Panel tvoří čtyři soudci posazeni v rozích zápasiště čelem k hlavnímu soudci. Hlavní soudce je obrácený
k závodníkovi nebo družstvu.
Bod 3 - Složení panelu rozhodčích se v průběhu celého kola nemění, aby byla zajištěna konzistence bodování.
Bod 4 - Jmenovaní rozhodčí a soudci nesmějí během turnaje zastávat jinou pozici (např. pozici kouče).
Bod 5 – Rozhodčí a soudci musí dodržovat přepsanou ústroj a vnější vzhled – nejsou přípustné: viditelné
piercingy, viditelné tetování, šperky, ozdoby do vlasů, extravagantní účes a vzhled.

Článek 9 - Kouč
Bod 1 - Kouč musí v průběhu celé soutěže nosit sportovní nebo formální úbor s identifikačními znaky,
odznakem nebo schválenou visačkou.
Bod 2 - Každý závodník smí mít nejvýše jednoho kouče.
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Článek 10 - Organizace soutěže
Bod 1 - Průběh soutěže podléhá pokynům ředitele turnaje.
Bod 2 - Před startem každé kategorie je provedena kontrola účastníků. Závodníci, jednotlivci i družstva, kteří
nereagují na výzvu jejich jménem, budou diskvalifikováni (KIKEN).
Bod 3 - Jednotlivci nebo kapitáni družstev uvedou při kontrolní registraci do oficiální tabulky název své kata pro
každé kolo, a to před zahájením kola.

Článek 11 - Výběr kata
Bod 1 –V disciplíně KATA KUMIWAZA mohou závodníci v kategorii KYU (bílé až modré pásy) předvést
stejnou kata kumiwaza, jako v předchozích kolech.
Bod 2 – V disciplíně KATA nesmí závodníci v kategorii KYU (bílé až modré pásy) předvést stejnou kata ve
dvou po sobě jdoucích kolech. Ve třetím kole lze předvést stejnou kata jako v kole prvním.
Bod 3 – Závodníci v kategorii KYU+DAN (hnědé a černé pásy) předvedou v každém kole vždy jinou kata.
Bod 4 – V disciplíně KATA předvedou závodníci v kategorii KYU+DAN (hnědé a černé pásy) ve finálovém
kole pokročilou kata. Za pokročilé kata se považují všechny kata kromě začátečnických.

Článek 12 – Průběh soutěže
Disciplína KATA
-

Před zahájením každého kola sdělí závodník název své kata rozhodčímu.

-

Jakmile je závodník vyzván, po provedení „REI“ na zápasišti čelem k hlavnímu soudci provede krok
vpřed, oznámí zřetelně název kata a provede krok zpět. Pak začne samostatně cvičit. Při zbytečně velké
prodlevě je vyzván rozhodčím, aby tak učinil. Při další prodlevě může být diskvalifikován.

-

Po předvedení kata provede na místě „REI“ směrem k porotě, vyčká na bodové ohodnocení.

-

Po oznámení výsledného součtu provede „REI“ a opustí zápasiště.

Upřesnění pro finální kolo
-

Závodník nejprve sám předvede ohlášenou kata.

-

Po předvedení kata učiní jeden krok kupředu, provede „REI“ směrem k porotě, vyčká na bodové
ohodnocení. Na okraji zápasiště (tam kde vstupují závodníci kata) již čeká závodníkem zvolený partner
pro předvedení BUNKAI.

-

Po oznámení výsledného součtu (hodnocení kata) vstoupí partner do zápasiště. Provede „REI“ směrem
k rozhodčím, pak se ukloní společně se závodníkem (OTAGAI NI REI).

-

Závodník je v roli obránce a předvede tři (3) BUNKAI z právě předvedené kata.

-

Bunkai bude provedeno v běžné (bojové) rychlosti.

-

Po předvedení BUNKAI se závodníci ukloní (OTAGAI NI REI), otočí se k rozhodčím. Po oznámení
výsledného součtu provedou „REI“ a opustí zápasiště.

Disciplína KATA KUMIWAZA
-

Kapitán družstva sdělí název kata při nástupu před zahájením kola.

-

Jakmile je družstvo vyzváno, po provedení „REI“ na zápasišti čelem k hlavnímu soudci kapitán
družstva provede krok vpřed, oznámí zřetelně název kata a provede krok zpět. Pak začne prostřední
závodník cvičit své kata, přičemž ostatní dva závodníci provedou odpovídající útoky a reakce.

-

Po ukončení kata kumiwaza se družstvo ukloní směrem k porotě, vyčká na místě bodového ohodnocení
a následně po úkloně opustí zápasiště.
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Článek 13 - Bodování a kola závodu
Bod 1 – Závod jednotlivců má nejvýše tři kola.
Bod 2 – V disciplíně KATA KUMIWAZA má závod nejvýše dvě kola (semifinálové a finálové).
Bod 3 – Více než 9 závodníků se utká ve dvou kolech. Obdobně 17 a více závodníků soutěží ve třech kolech.
Bod 4 – Body se každému ze závodníků nebo družstev udělují za každé kolo.
Bod 5 – Je-li počet závodníků osm a méně, proběhne pouze jedno kolo, avšak výběr kata a bodování budou
stejné jako ve finálovém kole.
Bod 6 – Je-li počet závodníků v dané kategorii 16 nebo méně, proběhnou pouze dvě kola, avšak pro výběr kata a
bodování platí nejprve pravidla pro semifinálové kolo a v dalším kole pravidla pro kolo finálové.
Bod 7 – Závodníci kategoriích 14+ (mládež, junioři a senioři) musí ve finálovém kole disciplíny KATA předvést
také BUNKAI.
Bod 8 – V případě diskvalifikace udělí pouze hlavní soudce minimální počet bodů pro příslušné kolo.
Bod 9 – Závodníkovo ohodnocení se počítá jako součet udělených známek bez nejvyšší a nejmenší získané.

KOLA ZÁVODU
Kvalifikační kolo:
-

Skóre od 5 do 7.

-

Šestnáct závodníků s nejvyšším skóre postupuje do semifinálového kola.

Semifinálové kolo:
-

Skóre od 6 do 8.

-

Osm závodníků s nejvyšším skóre postupuje do finálového kola.

Finálové kolo:
-

Skóre od 7 do 9.

-

Závodníci kategorií mládež, junioři a senioři musí v případě disciplíny KATA (jednotlivci) předvést
BUNKAI. Předvádí se 3 BUNKAI dle vlastního výběru, a to ve vztahu ke kata z tohoto kola. Partnera si
mohou volit dle vlastního uvážení.

-

BUNKAI bude ohodnoceno body od 7 do 9.

-

BUNKAI bude provedeno až po KATA.

-

Obě bodová ohodnocení – KATA i BUNKAI – se sečtou.

-

O konečném umístění rozhodnou výsledky posledního kola.

Článek 14 - Ex aequo
Dojde-li v průběhu rozhodování o postupu nebo vítězství k nerozhodnému výsledku, postupuje do dalšího kola
závodník s vyšší nejmenší získanou známkou.
Pokud nerozhodný stav trvá, postupuje závodník s vyšší nejvyšší získanou známkou.
Pokud nerozhodný stav potrvá i nadále, předvedou závodníci dodatečně jednu kata dle vlastního výběru.
Pokud nerozhodný stav trvá, pak se celý proces opakuje.
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Článek 15 - Kritéria pro skórování
KATA
Kata musí být provedeno s dostatečnou obratností a musí vyjadřovat dobrou znalost principů dané školy.
Při bodování závodníka berou soudci v úvahu následující kritéria:
 Správné provedení kata
 Provedení jednotlivých technik obsažených v kata
 Správné provedení postojů a držení těla
 Rychlost provedení jednotlivých technik
 Načasování, rytmus,
 Rovnováha
 Síla, dýchání a zpevnění (KIME).
 Plné soustředění a koncentrace.

BUNKAI
BUNKAI je volnou interpretací jedné či několika sekvencí z dříve předvedené kata.
Kritéria pro skórování jsou následující:
 Obtížnost předváděných technik.
 Konzistentce návazných technik.
 Rytmus a efektivita.
 Vzdálenost a načasování technik.

 Bojové nasazení a KIAI.
KATA KUMIWAZA
Oproti disciplíně kata se v této disciplíně navíc hodnotí také:
 Správnost technik útočníků a jejich návaznost na techniky v kata
 Vzdálenost mezi závodníky
 Harmonické sladění útoků a reakčních technik spoluzávodníků.

Článek 16 - Diskvalifikace a tresty
Závodník je diskvalifikován, pokud:
 přeruší své cvičení
 upadne
 provede kata odlišné od nahlášené
 zapomene, přidá nebo nahradí techniku, popřípadě učiní pohyb navíc
 změní směr pohybu, aby se vyhnul soudci
 není jeho chování v souladu s etikou karate
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Článek 17 - Oficiální protest
V případě administrativní chyby musí být neprodleně informovaný hlavní soudce, který ihned učiní odpovídající
opatření. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat k odpovědnému rozhodčímu, a to okamžitě po představení závodníka
anebo družstva. Tento protest lze podat jen ve vztahu ke konkrétnímu bodu soutěžních pravidel, nikoliv na
rozhodnutí rozhodčího nebo soudce.

Článek 18 - Pravomoci soudců
Pravomoci soudců jsou následující:
 Asistovat hlavnímu soudci
 Uplatňovat své právo hlasovat a bodovat v zájmu zvolení vítěze
 Na výzvu se zúčastnit konzultace s hlavním soudcem
 Signalizovat svá mínění diskrétními gesty
Soudce není jen pouhým asistentem hlavního soudce. Je plnohodnotným členem panelu rozhodčích a jako takový
musí svými činy a chováním usnadňovat úkol hlavního soudce a svým bodováním zajišťovat konzistentnost panelu
rozhodčích.

Článek 19 - Ocenění
Bod 1 - První tři závodníci v každé kategorii stanou na stupních vítězů a obdrží medaili.
Bod 2 - Tři nejlepší závodníci celého turnaje budou odměněni pohárem.
Bod 3 – Na ocenění nemá nárok diskvalifikovaný tým.

