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Predslov
Účelom tohto dokumentu často kladených otázok (FAQ) je pomôcť pri interpretácii rôznych
nariadení WKF a akejkoľvek dokumentácie týkajúcej sa olympijských súťaží.
Vzhľadom k tomu, že počet jednotlivých otázok sa v poslednej dobe zvýšil, dôrazne
odporúčame vykonať nasledujúce kroky, aby ste tento proces uľahčili:
-

-

Po prvé, overte, či nie je vaša otázka už zodpovedaná v niektorom zo zverejnených
dokumentov na www.wkf.net. Najaktuálnejšiu verziu Pravidiel súťaže a hodnotenia WKF
zoskupených v tejto časti https://wkf.net/ksport-rules-regulations.php a celej
dokumentácie v súvislosti s Buenos Aires 2018 a Tokiom 2020 nájdete v časti venovanej
olympijským súťažiam: https://wkf.net/olympic-os.php.
Po druhé, obráťte sa na svoju národnú federáciu, aby ste im presne uviedli, aká je vaša
otázka. Ak vaša národná federácia potrebuje ďalšiu pomoc, aby vám dala odpoveď,
potom táto národná federácia môže kedykoľvek adresovať e-mail na adresu
wkf@wkf.net. Upozorňujeme, že e-maily od jednotlivcov nebudú zodpovedané.

Nižšie nájdete zoznam najčastejšie sa opakujúcich otázok, ktoré dostali rôzne národné
federácie, ako aj odpovede na ne. V tomto dokumente nájdete najčastejšie kladené otázky
zoradené podľa témy:
Realizácie z posledného vydania dokumentu s najčastejšie kladenými otázkami sú označené
hviezdičkou (*).
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TÉMA 1 – Pravidlá svetového rebríčka
1. Zlučujú sa body medzi svetovými kategóriami?
Nie, vo svetovom rebríčku body sú udeľované súťažiacim IBA RAZ za jednu udalosť a kategóriu
vo vekovej kategórii súťaže, v ktorej súťažili. V priebehu roka môže súťažiaci súťažiť v dvoch
rôznych vekových kategóriách, napríklad U21 a Senior, ale bude mať samostatnú klasifikáciu
pre každú kategóriu vrátane bodov získaných v každej kategórii. Rovnaká zásada platí pre
hmotnostné kategórie.

2. Prenášajú sa body kumite kadetov do kumite juniorov?
V Pravidlách svetových rebríčkov Svetovej federácie karate (WKF) nie je žiadny prenos bodov
medzi kategóriami kadetov a juniorov. Iba body získané ako juniorské sa započítavajú do
klasifikácie pre Olympijské hry mládeže v Buenos Aires v roku 2018.

3. Prenášajú sa body z U21 kumite do kumite seniorov?
V Pravidlách svetových rebríčkov Svetovej federácie karate (WKF) nie je žiadny prenos bodov
medzi kategóriami U21 a kumite seniormi.

4. Bol som jedným z najlepších kumite juniorov v tomto roku a teraz
budem mať 18 rokov, budú moje body vynulované?
Nie, v priebehu jedného roka bude 50% bodov, ktoré ste získali ako junior, prenesených do
kategórie senior.

5. Ako/kedy sa prenesú body z kumite juniorov do kumite seniorov?
Článok 5.4. Pravidiel svetových rebríčkov sa delí na dve časti:
Časť 1 – Manuálne prenesenie bodov, ak sa oň požiada 3 mesiace vopred
Toto platí pre všetkých športovcov, ktorí ešte nie sú seniormi, ale chcú sa zúčastniť na súťaži,
ktorá otvára registračné obdobie v tom istom mesiaci, keď dovŕšia 18 rokov. Prechod bodov
bude platný prvý deň v mesiaci, v ktorom dovŕšia 18 rokov.
Časť 2 – Automatické prenesenie bodov
Toto sa vzťahuje na ostatné prípady a prenos bodov sa uskutoční prvý deň v mesiaci po tom,
ako športovec dosiahne 18 rokov.
Prenos bodov sa uskutoční nasledovne:
MUŽSKÉ KATEGÓRIE

ŽENSKÉ KATEGÓRIE

Manuálna žiadosť
Manuálna žiadosť
Ak súťažiaci súťaží v dvoch rôznych hmotnostných juniorských kategóriách, prenos 50% bodov
sa vykoná podľa kategórií. Príklad:
o
o

500 bodov získaných ako junior -61 kg  250 bodov ako senior -60 kg
250 bodov získaných ako junior -68 kg  125 bodov ako senior -67 kg
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Ak sú po automatickom prenose potrebné špecifické zmeny hmotnostnej kategórie, národná
federácia, pod ktorú športovec patrí, môže predložiť oficiálnu požiadavku adresovanú na
wkf@wkf.net. V tomto prípade bude aktualizácia bodov v systéme vykonaná až prvý deň v
mesiaci po prijatí žiadosti.

6. Registrácia na prvú ligu - snímky (*)
 Pozícia uplatniteľná na registráciu športovca v ktorejkoľvek registračnej fáze je tá,
ktorá je určená snímkami uverejnenými v deň, keď sa otvorí registrácia celej udalosti.
Príklad: Dnes je 01.05.2018, moje prenesené body boli uvedené vo svetovom rebríčku WKF a
teraz som zaradený medzi 100 najlepších športovcov v mojej kategórii. Môžem sa teraz
zaregistrovať na prvú ligu v Istanbule počas tretej fázy?
Nie, registrácia na prvú ligu v Istanbule bola otvorená dňa 08.04.2018. Toto je deň, keď sa
uverejnia snímky označujúce poradie 100 najlepších športovcov z každej hmotnostnej kategórie
vo svetovom rebríčku WKF. Ak sa vaše meno dňa 08.04.2018 (otvorenie registrácie na udalosť)
nezverejní, nemôžete sa zaregistrovať v tretej fáze bez ohľadu na to, či toto registračné obdobie
trvá od (08.05.2018 - 28.05.2018). Rovnaká zásada platí pre všetky fázy registrácie

TÉMA 2 – Buenos Aires 2018
1. Ako sa mám registrovať pre účasť v Buenos Aires 2018?
V prípade olympijských udalostí každý národný olympijský výbor (NOC) sa registruje priamo u
organizátorov Buenos Aires 2018. Športovci, ktorí sa chcú zúčastniť olympijských hier pre
mládež, musia byť riadne zaregistrovaní svojím národným olympijským výborom v akreditačnom
systéme Buenos Aires 2018 pred 24. májom 2018.

2. Moje meno sa neobjavilo v olympijskej tabuľke umiestnenia pre Buenos
Aires 2018, prečo?
Môže to mať viacero dôvodov:
a) Váš dátum narodenia nie je medzi 01.01.2001 a 29.06.2002.
b) Nefigurujete medzi prvými 50 športovcami vo svojej hmotnostnej kategórii vo svetovom
rebríčku vašej hmotnostnej kategórie.
c) Technické dôvody.
Ak váš dátum narodenia spadá do daného obdobia a figurujete medzi prvými 50 športovcami a
vaše meno sa tam neobjaví, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom svojej Národnej federácie
na adrese wkf@wkf.net.

3. Body, ktoré mám v rebríčku WFK, nie sú rovnaké ako body, ktoré mám
v olympijskej tabuľke, prečo?
Olympijská tabuľka umiestnenia pre Buenos Aires začína od nuly a zobrazuje len body získané
ako junior v oprávnených súťažiach v kvalifikačnom období olympijských hier pre mládež, ktoré
trvá od 1. apríla 2017 do 31. júla 2018. Tu je zoznam oprávnených súťaží:
2017
-

UFAK Juniorské majstrovstvá (02-04. máj, Yaoundé / KAMERUN)
PKF Juniorské majstrovstvá (23-26. august, Buenos Aires / ARGENTÍNA)
WKF Pohár mládeže (1-2. júl, Umag / CHORVÁTSKO)
WKF Svetové majstrovstvá (25-29. október, Tenerife / ŠPANIELSKO)
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2018
-

EKF Juniorské majstrovstvá (2-4. február, Soči/ RUSKO)
AKF Juniorské majstrovstvá (10-13. máj, Okinawa / JAPONSKO)
OKF Juniorské majstrovstvá (18-20. máj, Auckland / NOVÝ ZÉLAND)
Liga mládeže (26-27. máj, Sofia / BULHARSKO)

4. Je bodové zníženie uplatniteľné v olympijskej tabuľke?
Na body zobrazované v olympijskej tabuľke umiestnenia pre Buenos Aires sa neuplatňuje
ŽIADNE bodové zníženie.

5. Prečo sa v olympijskej tabuľke zobrazujem pod inou hmotnostnou
kategóriou?
V Buenos Aires 2018 je celkovo 6 hmotnostných kategórií (3 mužské/ 3 ženské). Pre tento
dôvod, dve kategórie WKF boli spojené do jednej olympijskej hmotnostnej kategórie, a to
nasledovne:

WKF kategórie
Junior

Kategórie
olympijských hier
mládeže

WKF kategórie
Junior

Kategórie
olympijských
hier mládeže

Muži
Ženy

-55 kg
61kg
-68kg

-61kg

-48 kg
-53kg

-68kg

-76kg
+68kg
+76kg

-53kg
-59kg

-59kg

+59kg

+59kg

6. Ako funguje prerozdelenie kvót v prípade zranenia?
Postup prerozdelenia kvót v prípade zranenia je nasledovný:
(1) Pred 31. augustom 2018 (Termín pre vstup do športu) - Akékoľvek pridelené kvóty
podľa názvu, ktoré národný olympijský tím nevyužije v prípade zranenia, sa vrátia
priamo do WKF na prerozdelenie podľa zásad platného kvalifikačného systému.
(2) Po 31. auguste 2018 (Termín pre vstup do športu) - Keďže politika nahradenia
neskorých športovcov sa nevzťahuje na karate, pretože kvóty sú pridelené podľa mena,
prerozdelenie sa bude riadiť rovnakým princípom, ako je opísané v bode (1).
(3) WKF vytvorí zoznam záložných športovcov, aby im oznámili s dostatočným časovým
predstihom možnosť zúčastniť sa na podujatí ako náhrada na poslednú chvíľu.
(4) Menej ako 48 hodín pred začiatkom súťaže nie sú povolené ŽIADNE ďalšie výmeny
športovcov. V tomto čase budú platiť pravidlá definované v systéme YORIS pre rozvoj
súťaže s menej ako 8 súťažiacimi na hmotnú kategóriu.
POZNÁMKA: Rovnaký postup prerozdelenia sa použije v prípade dopingu.
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7. Aký bude súťažný systém platný na YOG Buenos Aires 2018?
Systém používaný na YOG Buenos Aires 2018 bude vo formáte „round robin“ (každý s každým).
Vylučovacie kolo pozostáva z dvoch skupín (A a B) štyroch súťažiacich. Všetci súťažiaci súťažia
navzájom v rámci každej skupiny (celkovo šesť zápasov v každej skupine). Súťažiaci sú
zaradení podľa výsledkov dosiahnutých v ich skupine (počet bodov a skóre). Súťažiaci, ktorý
vyhral zápas, dostane dva body. Súťažiaci získajú jeden bod v prípade nerozhodného zápasu.
Prví dvaja súťažiaci z každej skupiny sa kvalifikujú do semifinále.
Semifinále a finále: Víťaz skupiny A súťaží s druhým umiestneným súťažiacim zo skupiny B a
víťaz skupiny B súťaží proti druhému hodnotenému súťažiacemu zo skupiny A. Víťazi semifinále
súťažia o zlaté a strieborné medaily. Porazení v semifinále obaja získavajú bronzové medaily.

8. Budú sa nasadzovať skupiny na YOG Buenos Aires 2018?
Áno, skupiny sa budú nasadzovať nasledovne:
-

Skupina A  Súťažiaci s najlepším umiestnením podľa olympijskej tabuľky
umiestnenia k 01.06.2018

-

Skupina B  Druhý najlepší súťažiaci s najlepším umiestnením podľa olympijskej
tabuľky umiestnenia k 01.06.2018

TÉMA 3 – Tokio 2020
1. Kedy bude spustený kvalifikačný systém pre Tokio 2020?
Kvalifikačný systém pre Tokio 2020 je v súčasnosti v procese schvaľovania MOV. Keď bude
dokument sfinalizovaný, WKF zašle oficiálne oznámenie všetkým členom národných federácií.

2. Kedy bude zverejnená prvá olympijská tabuľka umiestnenia pre Tokio
2020?
Olympijská tabuľka umiestnenia pre Tokio 2020 začne od nuly a prvé vydanie je naplánované
na 01.08.2018 po Majstrovstvách seniorov AKF 2018 v Ammáne v Jordánsku. Potom bude
olympijská tabuľka umiestnenia pre Tokio 2020 aktualizovaná po každej súťaži oprávnenej na
akumuláciu bodov, ktoré budú v roku 2018 nasledovné:
2018
▪
Majstrovstvá AKF seniorov, Ammán, Jordánsko (10. - 14. júl) *
▪
Majstrovstvá UFAK juniorov a seniorov, Kigali, Rwanda (31. august - 2.
september)
▪
Prvá liga, Berlín, Nemecko (14. - 16. september)
▪
Séria A, Santiago de Chile, Chile (21. - 23. september)
▪
Majstrovstvá sveta vo WKF, Madrid, Španielsko (6. - 11. novembra)
▪
Majstrovstvá sveta vo WKF, Madrid, Španielsko (6. - 11. novembra)
▪
Séria A, Šanghaj, Čína (8. - 9. decembra)
* POZNÁMKA: V prípade, že počas kvalifikačného obdobia prebehnú viac ako jedny
kontinentálne majstrovstvá na rovnakom kontinente, do olympijských tabuliek sa započítavajú
len body získané počas posledných kontinentálnych majstrovstiev v rámci kvalifikačného
obdobia. Všetky body získané na predchádzajúcich kontinentálnych majstrovstvách v rámci
kvalifikačného obdobia budú z olympijskej tabuľky umiestnenia vymazané.
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3. Poskytujú kontinentálne súťaže body na určenie pozície v olympijskej
tabuľke pre Tokio 2020? (*)
Kontinentálne súťaže NEPOSKYTUJÚ body na určenie pozície v olympijskej tabuľke
umiestnenia.

4. Sú kontinentálne súťaže súčasťou kvalifikačného systému pre Tokio
2020? (*)
Nasledujúce kontinentálne súťaže sú súčasťou kvalifikačného systému pre Tokio 2020 v zmysle
definície sekcie kontinentálneho zastúpenia.
Európske hry 2019, Minsk (Bielorusko) 21. - 30. júna
Panamerické hry 2019, Lima (Peru) 26. júla - 11. augusta

5. Body, ktoré som získal na podujatí v karate 1 minulý mesiac, nie sú v
plnej miere zobrazené v olympijskej tabuľke pre Tokio 2020, prečo? (*)
Body získané z týchto podujatí v karate č. 1, ktoré sa konali od začiatku kvalifikačného obdobia
(02.07.2018) až do jedného roka pred zverejnením konečnej olympijskej tabuľky umiestnenia (k
06.04.2019), sa automaticky znižujú o 50%.
Hlavným cieľom tohto opatrenia je vždy mať čo najpresnejší obraz o možnostiach kvalifikácie a
vyhnúť sa neskoršiemu posunu pozícií.
Na rozdiel od svetového rebríčka (kde je potrebné obdobie 12 mesiacov na uplatnenie zníženia
na plný počet získaných bodov), v prípade olympijskej tabuľky sú všetky zobrazené body vždy
konečné. Pre Majstrovstvá sveta seniorov v roku 2018 a pre posledné Kontinentálne
majstrovstvá seniorov, ktoré sa konajú v rámci kvalifikačného obdobia, nebudú uplatnené
žiadne zníženia bodov.

6. Čo sa stane, ak sa budú konať viac ako jedny kontinentálne
majstrovstvá počas kvalifikačného obdobia, ako sa budú započítavať do
olympijskej tabuľky pre Tokio 2020? (*)
Posledné kontinentálne majstrovstvá ktoré sa konali v rámci kvalifikačného obdobia, sú jediné,
z ktorých body sa budú započítavať do olympijskej tabuľky umiestnenia pre Tokio 2020.
Keby sa počas kvalifikačného obdobia konali viaceré kontinentálne majstrovstvá seniorov,
všetky výsledky predchádzajúcich kontinentálnych majstrovstiev v rámci kvalifikačného obdobia
by bolo nahradené výsledkami získanými v poslednom. V takom prípade, ak sa športovec
nezúčastní na posledných kontinentálnych majstrovstvách sveta seniorov konaných v rámci
kvalifikačného obdobia, body získané na predchádzajúcich kontinentálnych majstrovstvách,
ktoré sa konajú v rámci kvalifikačného obdobia, budú vymazané.

7. Moje prenosové body nie sú zahrnuté v olympijskej tabuľke pre Tokio
2020, prečo? (*)
Účelom prenosových bodov je umožniť športovcom, ktorí mali len 18 rokov, ľahší prístup
k seniorských súťažiam. Olympijská tabuľka umiestnenia pre Tokio 2020 zahŕňa len body
získané v súťažiach seniorov, preto sa nemajú brať do úvahy ŽIADNE prenosové body (získané
v súťažiach juniorov kumite / kadetov kata).
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8. Ako funguje prerozdelenie kvót v prípade zranenia?
Postup prerozdelenia kvót v prípade zranenia je nasledovný:
(1) Do 6. júla 2020 (Termín pre vstup do športu) - Akékoľvek pridelené kvóty podľa
názvu, ktoré národný olympijský výbor nevyužije v prípade úrazu, sa vrátia späť do
WKF na prerozdelenie podľa zásad platného kvalifikačného systému.
(2) Po 6. júli 2020 (Termín pre vstup do športu) - Vzhľadom na to, že politika náhrady
oneskorených športovcov sa nevzťahuje na karate, pretože kvóty sú pridelené podľa
mena, prerozdelenie sa bude riadiť rovnakým princípom, ako je uvedené v bode 1.
(3) WKF vytvorí zoznam záložných športovcov, aby im oznámili s dostatočným časovým
predstihom možnosť zúčastniť sa na podujatí ako náhrada za poslednú chvíľu.
(4) Menej ako 48 hodín pred začiatkom súťaže nie sú povolené žiadne ďalšie preteky
športovcov. V tomto čase budú platiť pravidlá definované v ORIS pre rozvoj súťaže s
menej ako 8 súťažiacimi na hmotnostnú kategóriu.
POZNÁMKA: Rovnaký postup prerozdelenia sa použije v prípade dopingu.

9. Aký bude systém súťaže platný na olympijských hrách v Tokiu 2020?
Systém používaný na olympijských hrách v Tokiu 2020 bude vo formáte „round robin“ (každý
s každým).
Vylučovacie kolo pozostáva z dvoch skupín (A a B) piatich súťažiacich. Všetci súťažiaci súťažia
navzájom v rámci každej skupiny (celkovo desať zápasov v každej skupine). Súťažiaci sú
zaradení podľa výsledkov dosiahnutých v ich skupine (počet bodov a skóre). Súťažiaci, ktorý
vyhral zápas, dostane dva body. Súťažiaci získajú jeden bod v prípade nerozhodného zápasu.
Prví dvaja súťažiaci z každej skupiny sa kvalifikujú do semifinále.
Semifinále a finále: Víťaz skupiny A súťaží s druhým umiestneným súťažiacim zo skupiny B a
víťaz skupiny B súťaží proti druhému hodnotenému súťažiacemu zo skupiny A. Víťazi semifinále
súťažia o zlaté a strieborné medaily. Porazení v semifinále obaja získavajú bronzové medaily.

10. Budú sa nasadzovať skupiny na olympijských hrách v Tokiu 2020?
Áno, budú sa nasadzovať skupiny nasledovne:
-

Skupina A  športovec na 1. a 4. mieste podľa olympijskej tabuľky umiestnenia k
01.06.2018

-

Skupina B  športovec na 2. a 3. mieste podľa olympijskej tabuľky umiestnenia k
01.06.2018

11. Kvalifikačný systém – kontinentálne zastúpenie
Keď sa kontinentálne súťaže použijú na kvalifikáciu, najskôr sa zvážia zlatí medailisti na
kontinentálnych súťažiach, vyberúc najvyššie hodnoteného olympijského medailistu, kde sú
otvorené miesta v dostupných olympijských kategóriách, s maximálnym počtom zástupcov na
národný olympijský výbor na kategóriu. V prípade, že už kvalifikované miesta bránia
kvalifikovaniu zlatých medailistov, bude rovnaký postup použitý aj pre strieborných medailistov prípadne pre bronzových medailistov.
Ak sa kontinentálne súťaže nepoužijú na kvalifikáciu, kvalifikácia sa vykoná na základe
umiestnenia športovcov v olympijskej tabuľke pre príslušný kontinent.
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