SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO ZVÄZU KARATE
K DISCIPLÍNE KARATE AGILITY
ÚČINNÉ OD 1.2.2017

PRAVIDLÁ KARATE AGILITY
Slovenský zväz karate (ďalej len „SZK“) vydáva súťažné pravidlá k disciplíne „Karate agility“
s platnosťou pre všetky súťaže SZK pre vekové kategórie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ročných.

ČLÁNOK 1: ZÁPASISKO PRE KARATE AGILITY
Definované v pravidlách WKF/SZK článok 1: Zápasisko pre kumite (str. 4)
Pozn.: Zápasisko súťažnej plochy pre karate agility tvorí štvorec tatami schváleného typu
WKF/SZK so stranami 7 metrov (merané zvonka). Viď. Príloha 1, 2 – Usporiadanie plochy pre
karate agility.

ČLÁNOK 2: OFICIÁLNY ÚBOR
Definované v pravidlách WKF/SZK článok 2: Oficiálny úbor (str. 5 - 7)

ČLÁNOK 3: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ KARATE AGILITY
1. Súťaž karate agility sa delí podľa pohlavia a veku. Je to súťaž jednotlivcov a skladá sa
z individuálnych štartov – absolvovaním disciplín spojených do dráhy. Karate agility
dievčatá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ročné a karate agility chlapci 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 roční.
2. V súťaži nemôže byť žiaden pretekár nahradený iným pretekárom. Individuálni pretekári,
ktorí sa neprezentujú, keď sú vyzvaní, budú diskvalifikovaní z kategórie.
VÝKLAD:
I.

„Individuálny štart“ je oddelená časť súťaže. Súťaží sa systémom, ktorý umožňuje každému
pretekárovi v kategórii absolvovať dráhu jeden krát.

II. „Dráha“ je vopred pripravená prekážková trať zameraná na obratnosť pretekára
s prvkami karate. Tvorí ju štart, jednotlivé disciplíny a cieľ.
III. Za jednotlivé „disciplíny“ dráhy sa považuje: 1. šprint, 2. slalom – cval bokom, 3. karate
techniky, 4. preskoky, 5. presun loptičiek (Viď. Príloha 1, 2 – Usporiadanie plochy pre
karate agility).

ČLÁNOK 4: PANEL ROZHODCOV
Panel rozhodcov pre každé stretnutie tvorí jeden rozhodca (ŠUŠIN), ktorý štartuje pretekárov
spustením časomiery, dvaja sudcovia (FUKUŠIN), ktorí udeľujú penalizácie a jeden kontrolór
zápasu (KANSA), ktorého úlohou je zaznamenať nameraný čas, prípadné penalizácie
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a výsledný čas. Každý sudca je zodpovedný za určitý úsek dráhy, pričom sa zameriava na
kontrolu správneho vykonania a prípadné udeľovanie penalizácií.

ČLÁNOK 5: TRVANIE, ZAČATIE A UKONČENIE ABSOLVOVANIA
DRÁHY
1. Trvanie absolvovania dráhy – čas absolvovania dráhy začína plynúť, keď časomiera vydá
zvukový signál a zároveň začne merať čas. Čas sa meria až do zastavenia časomiery, ktoré
vykoná sám pretekár stlačením tlačidla STOP v cieli.
2. Začatie absolvovania dráhy – pretekár zaujme na pokyn rozhodcu štartovú pozíciu – sed
znožmo v smere dráhy s rukami položenými na stehnách. Pozornosť sústredí na časomieru.
Rozhodca ho povelmi – Pripraviť sa! Pozor! – upozorní na blížiace sa spustenie časomiery.
Rozhodca stláča tlačidlo na časomiere, ktorá súčasne vydáva zvukový štartovací signál a začne
nabiehať čas. Na tieto signály pretekár vyštartuje na absolvovanie dráhy. Pretekár absolvuje
postupne jednotlivé disciplíny na dráhe v určenom poradí. Pretekár vždy pokračuje v dráhe,
nevracia sa a nedvíha loptičky ani prekážky.
3. Ukončenie absolvovania dráhy – pretekár položí poslednú loptičku na vyznačené miesto
(tanier umiestnený pri ľavom cieľovom kuželi) a následne na to stlačí ľubovoľnou rukou
tlačidlo STOP umiestnené pri pravom cieľovom kuželi. Týmto si sám zastavuje čas. Na
časomiere je zobrazený nameraný čas absolvovania dráhy. Sudcovia signalizujú rozhodcovi
prípadné hodnoty udelených penalizácií. Kontrolór zápasu uvedie do zápisu čas z časomiery,
hodnotu udelených penalizácií a na základe toho určí a zapíše výsledný čas absolvovania dráhy
pretekárom.

ČLÁNOK 6: KRITÉRIÁ PRE ROZHODNUTIE A PENALIZÁCIE
1. Pretekár musí prejsť celú dráhu. Ak vynechá jednotlivú z disciplín, je diskvalifikovaný.
2. O výsledku sa rozhodne na základe dosiahnutého času a pripočítania časových penalizácii,
ak boli udelené.
3. V prípade, ak pretekári dosiahnu rovnaký čas (aj po pripísaní penalizácií), títo pretekári
absolvujú dráhu ešte raz. Ich nové časy určia poradie medzi nimi, ale bez vplyvu na poradie
voči iným pretekárom. Ustanovenie sa vzťahuje len na Majstrovstvá Slovenskej republiky.
4. Sudcovia signalizujú penalizácie pomocou kartičiek s príslušnými hodnotami časov, resp.
signalizujú viacnásobnú penalizáciu príslušnej hodnoty. V prípade, že pretekár nebol
penalizovaný a celú dráhu absolvoval bezchybne, sudca neudelí penalizáciu.
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5. Rozhodcovia udeľujú nasledovné penalizácie – 0,3 sekundy, 0,5 sekundy, 1,0 sekundy:
Penalizácia 0,3 sekundy sa udeľuje:
a) Za dotyk s prekážkou alebo pri malej chybe (netýka sa úderov a kopov), a teda ak sa

pretekár počas behu dotkne ktoroukoľvek časťou tela prekážok na trati, ale ich svojim
dotykom nezhodí, ani nezmení pozíciu (nepresunie).
b) Pri vynechaní úderu alebo kopu (za každé vynechanie techniky 0,3 s).
c) Pri stúpení na gumu.

Penalizácia 0,5 sekundy sa udeľuje:
a) Pri nesprávnej technike skokov (hopkanie namiesto znožných preskokov a pod.),
a teda ak pretekár v úseku preskokov (znožmo, alebo jednonož) nedodrží techniku
preskokov alebo nástupu/výstupu na alebo z daného úseku (neskáče znožmo – cvála,
nenastúpi na úsek znožmo, ale z behu náskokom na obidve nohy - obdobne pri skokoch
na jednej nohe).
b) Pri nesprávnej technike bočného cvalu, a teda ak si pretekár v ktoromkoľvek úseku
určenom na cval bokom čiastočne zľahčí dráhu behom, alebo inou technikou (ak pri
bočnom cvale dochádza k prekríženiu nôh).
Penalizácia 1,0 sekundy sa udeľuje:
a) Pri vynechaní alebo zhodení prekážky, a teda ak sa pretekár počas behu dotkne
ktoroukoľvek časťou tela prekážok na trati, pričom ich zhodí.
b) Pri vyskočení loptičky z taniera alebo ak pretekárovi loptička vypadne a ten pokračuje
a dotkne sa taniera rukou, a teda ak pretekár nekontrolovaným hodom alebo stratou
kontroly nad ktoroukoľvek z troch loptičiek spôsobí, že loptička/loptičky skončia po
ukončení dráhy mimo taniera (penalizuje sa každá loptička zvlášť).
Diskvalifikácia:
a) Pretekár musí prejsť celú dráhu. Ak vynechá jednotlivú z disciplín, je diskvalifikovaný.
b) Ak pretekár absolvuje dráhu po trajektórii dráhy inej vekovej skupiny alebo ich
navzájom zmieša.

ČLÁNOK 8: OFICIÁLNY PROTEST
Definované v pravidlách WKF/SZK článok 11: Oficiálny protest (str. 21 - 23)
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PRÍLOHA 1: USPORIADANIE PLOCHY PRE KARATE AGILITY 5, 6, 7
ROČNÝCH
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PRÍLOHA 2: USPORIADANIE PLOCHY PRE KARATE AGILITY 8, 9,
10, a 11 ROČNÝCH
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