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DODATOK SLOVENSKÉHO ZVÄZU KARATE
K
SÚŤAŽNÝM PRAVIDLÁM KATA A KUMITE WKF
ÚČINNÝ OD 1.1.2017
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Slovenský zväz karate (ďalej len „SZK“) vydáva tento dodatok k súťažným pravidlám kata
a kumite WKF (ďalej len „pravidlá WKF“), ktorý dopĺňa a mení pravidlá WKF s platnosťou pre
všetky súťaže SZK.
2. Ustanovenia tohto dodatku SZK nahrádzajú príslušné ustanovenia pravidiel WKF. Ostatné
ustanovenia pravidiel WKF zostávajú nezmenené.
3. Vo všetkých ustanoveniach pravidiel WKF sa v zmysle tohto dodatku SZK skratka WKF nahrádza
skratkou WKF/EKF/SZK.

PRAVIDLÁ KUMITE
ČLÁNOK 1: ZÁPASISKO PRE KUMITE

2. Zápasisko tvorí štvorec tatami schváleného typu WKF/EKF/SZK so stranami 8 metrov (merané
zvonka) s primeraným bezpečnostným priestorom, ktorého odporúčaný rozmer je 1 meter na
každej strane zápasiska. V prípade potreby, môže mať zápasisko rozmer 7 x 7 metrov alebo 6 x 6
metrov (merané zvonka).
3. Dva diely tatami sú obrátené červenou stranou nahor vo vzdialenosti 1 meter od stredu zápasiska
tak, aby tvorili hranicu medzi pretekármi. V prípade použitia zápasiska s rozmermi 7 x 7 metrov je
vzdialenosť týchto dvoch dielov tatami 0,5 metra od stredu zápasiska.
7. Kontrolór bodovania sedí za oficiálnym stolíkom medzi zapisovateľom bodovania
a časomeračom. Na súťažiach SZK môže byť funkcia kontrolóra bodovania, zapisovateľa
a časomerača kumulovaná.

ČLÁNOK 2: OFICIÁLNY ÚBOR

ROZHODCOVIA
2. Oficiálny úbor je nasledovný:
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Jednoradové sako námorníckej modrej farby s oficiálnym znakom rozhodcu alebo sudcu
WKF/EKF/SZK noseným na hornom vrecku saka.
Biela košeľa s krátkymi rukávmi.
Oficiálna kravata WKF/EKF/SZK nosená bez spony.
Hladké svetlosivé nohavice bez manžiet (Príloha 9).
Hladké tmavomodré alebo čierne ponožky a čierne topánky bez šnurovania používané na
zápasisku.
Rozhodkyne a sudkyne môžu nosiť sponu do vlasov a pokrývku hlavy z náboženských dôvodov
schváleného typu WKF.
Dĺžka vlasov nesmie presahovať ramená.
Je dovolené nosiť snubný prsteň.
Make-up musí byť diskrétny.
Spolu s oficiálnym úborom sa nesmú nosiť opätky dlhšie ako 6 cm.

PRETEKÁRI
1. Pretekári musia nosiť biele karategi bez pruhov, lemov alebo osobných výšiviek. Národný znak
môže reprezentant nosiť, ak preteká za reprezentáciu SR.Znak klubu alebo štýlu sa nosia na ľavej
strane pŕs kabáta a ich rozmer nesmie presiahnuť 12 cm x 8 cm (viď príloha 7). Na gi môžu byť
umiestnené iba originálne značky výrobcu. Navyše na chrbte môže byť nosená identifikácia
vydaná organizačnou komisiou. Jeden pretekár musí nosiť červený opasok a druhý modrý opasok.
Červené a modré opasky musia byť približne 5 cm široké a dostatočnej dĺžky tak, aby prečnievali
aspoň 15 cm na každej strane uzla, nie však viac ako tri štvrtiny dĺžky stehien. Opasky musia byť
obyčajnej červenej a modrej farby bez akýchkoľvek osobných výšiviek alebo reklám alebo
značiek okrem obvyklých značiek výrobcu. Na opaskoch sa povoľuje označenie klubu.
9. Nasledujúce ochranné prostriedky sú povinné:
9.1. Chrániče rúk schválené WKF/EKF/SZK, jeden pretekár nosí červené a druhý modré.
9.2. Chránič zubov.
9.3. Chránič trupu schválený WKF/EKF/SZK (pre všetkých pretekárov) plus chránič hrude pre
pretekárky vo vekových kategóriách 14 rokov a viac.
9.4. Chránič holení schválený WKF/EKF/SZK, jeden pretekár nosí červené a druhý modré.
9.5. Chránič priehlavkov schválený WKF/EKF/SZK, jeden pretekár nosí červené a druhý modré.
Chrániče genitálií nie sú povinné, ale keď sú nosené, musia byť schváleného typu
WKF/EKF/SZK.
SZK, resp. organizátor súťaže môže odchylne upraviť povinné použitie ochranných prostriedkov,
ktoré však musí byť uvedené v propozíciách súťaže.
Vo vekových kategóriách do 11 rokov vrátane, majú body 3, 4, 5 odporúčací charakter, t.j. pri
presiahnutí uvedených dĺžok, pretekár môže zápasiť na vlastné riziko. Rukávy kabáta a nohavice
však nesmú byť zrolované.
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KOUČI
1. Kouči musia počas celého turnaja nosiť športovú súpravu a ich oficiálnu identifikáciu SZK.

ČLÁNOK 3: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ KUMITE

4. Družstvo mužov sa skladá zo 7 členov, z ktorých 5 členov zápasí v kole. Družstvo žien sa skladá
zo 4 členiek, z ktorých 3 zápasia v kole. SZK si v pozvánke na súťaž vyhradzuje právo na
definíciu iného počtu členov družstva.

VÝKLAD:
IV.

Aby mohli zápasiť, družstvá mužov, musia prezentovať najmenej troch pretekárov, družstvá
žien, najmenej dve pretekárky. Družstvo s nižším ako požadovaným počtom pretekárov prehrá
stretnutie (Kiken). SZK si v pozvánke na súťaž vyhradzuje právo na definíciu iného
minimálneho počtu členov družstva.

VI.

Kouči musia predložiť ich akreditáciu pri oficiálnom stolíku. Kouč musí sedieť na pridelenej
stoličke a nesmie zasahovať do hladkého priebehu zápasu slovne alebo správaním sa.

ČLÁNOK 4: PANEL ROZHODCOV

2. Rozhodca a sudcovia zápasu kumite nesmú mať klubovú príslušnosť žiadneho z účastníkov
zápasu.
3. Okrem toho, na pomoc pri zabezpečení stretnutia budú menovaní niekoľkí časomerači, hlásatelia,
zapisovatelia a kontrolóri bodovania. Na súťažiach SZK môže byť funkcia časomerača, hlásateľa,
zapisovateľa a kontrolóra bodovania kumulovaná.

ČLÁNOK 5: TRVANIE ZÁPASU

1. Čas trvania zápasu pre kategóriu seniorov (jednotlivcov aj družstiev) sú tri minúty. Zápasy pre
kategórie žien trvajú dve minúty. V kategórii do 21 rokov je čas trvania zápasu 3 minúty pre
mužov a 2 minúty pre ženy. Zápasy kategórií kadetov a juniorov trvajú dve minúty. Čas trvania
zápasu pre kategórie 5 – 9 ročných je 60 sekúnd, pre kategórie 10 – 13 ročných je 90 sekúnd. SZK
si vyhradzuje právo určenia aj iného času trvania zápasu.
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ČLÁNOK 8: ZAKÁZANÉ SPRÁVANIE

VÝKLAD:
III.

KONTAKT NA TVÁR – KATEGÓRIE DO 17 ROKOV: V súťaži kadetov a juniorov nie je
povolený žiaden kontakt technikami rúk do hlavy, tváre alebo krku (vrátane tvárovej masky).
Akýkoľvek kontakt, bez ohľadu na to ako ľahký, bude potrestaný ako vo vyššie uvedenom bode
II, za predpokladu, že si ju zranený nezapríčinil sám (MUBOBI). Kopy na Džodan sa môžu
ľahko dotknúť („dotyk kože“), a predsa môžu bodovať. Všetko, čo je viac ako dotyk kože, bude
potrestané výstrahou alebo trestom, za predpokladu, že si to zranený nezapríčinil sám
(MUBOBI).

IX.

Pretekári, ktorým bolo uložené ŠIKKAKU za predstieranie zranenia, budú stiahnutí zo
zápasiska a hneď odovzdaní lekárovi súťaže, ktorý okamžite vykoná vyšetrenie pretekára.
Lekár súťaže pred ukončením súťaže predloží lekársku správu na posúdenie rozhodcovskej
komisii. Pretekárom, ktorí predstierajú zranenie sa udelia čo najprísnejšie tresty, až po
doživotný zákaz činnosti pri opakovaných priestupkoch tohto typu.

ČLÁNOK 11: OFICIÁLNY PROTEST

2. Ak sa postup pri rozhodovaní zdá byť v protiklade s týmito pravidlami, jedine kouč môže podať
protest.
5. Akýkoľvek protest týkajúci sa uplatnenia pravidiel musí byť podaný v písomnej forme
a podpísaný koučom družstva alebo pretekára (ov).
7. Zloženie odvolacej komisie
Odvolacia komisia je zložená z troch rozhodcov vymenovaných rozhodcovskou komisiou (RK).
Každý člen odvolacej komisie musí mať príslušnosť k inému regionálnemu zväzu SZK a klubu.
RK by mala takisto vymenovať troch ďalších dodatočných členov s číselným označením od 1 do
3, ktorí automaticky nahradia ktoréhokoľvek člena pôvodnej odvolacej komisie v prípade
konfliktu záujmu, kedy člen komisie má rovnakú klubovú alebo regionálnu príslušnosť alebo má
pokrvný alebo iný príbuzenský vzťah s ktorýmkoľvek pretekárom alebo družstvom zahrnutými do
protestu.
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PRAVIDLÁ KATA
ČLÁNOK 3: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE KATA
5.

Pretekár v kategóriách 14 rokov a viac musí v každom kole vykonať iné kata. Už cvičené kata sa
nesmie opakovať. Systém súťaže pre kategórie do 13 rokov vrátane sú uvedené v Prílohe 11.

ČLÁNOK 4: PANEL SUDCOV

2. Sudcovia kata nesmú mať rovnakú klubovú príslušnosť ako ktorýkoľvek z pretekárov.
3. Okrem toho budú menovaní časomerači, zapisovatelia a hlásatelia. Na súťažiach SZK môže byť
funkcia časomerača, zapisovateľa a hlásateľa kumulovaná.

ČLÁNOK 5: KRITÉRIÁ PRE HODNOTENIE

Oficiálny zoznam kata
V kategóriách 14 rokov a viac iba kata z oficiálneho zoznamu kata môže byť cvičené:
Anan
Anan Dai
Annanko
Aoyagi
Bassai Dai
Bassai Sho
Chatanyara Kushanku
Chinte
Chinto
Enpi
Fukygata 1-2
Gankaku
Garyu
Gekisai (Geksai) 1-2
Gojushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Hakucho

Jion
Jitte
Jyuroku
Kanchin
Kanku Dai
Kanku Sho
Kanshu
Kosokun (Kushanku)
Kosokun (Kushanku) Dai
Kosokun (Kushanku) Sho
Kosokun Shiho
Kururunfa
Kusanku
Matsumura Rohai
Mattskaze
Matusumura Bassai
Meikyo
Myojo

Papuren
Passai
Pinan 1-5
Rohai
Saifa (Saiha)
Sanchin
Sanseiru
Sanseru
Seichin
Seienchin
Seipai
Seirui
Seisan (Seishan)
Shinpa
Shinsei
Shisochin
Sochin
Suparinpei
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Hangetsu
Haufa
Heian 1-5
Heiku
Ishimine Bassai
Itosu Rohai 1-3
Jiin

Naifanchin (Naihanshin) 1-3
Nijushiho
Nipaipo
Niseishi
Ohan
Pachu
Paiku

Tekki 1-3
Tensho
Tmorai Bassai
Useishi (Gojushiho)
Unsu (Unshu)
Wankan
Wanshu

Poznámka: Názvy niektorých kata sú zdvojené kvôli variáciám obvyklým v hláskovaniu pri prepise do
latinky. V niekoľkých prípadoch môže byť dané kata známe pod rôznymi názvami od štýlu (RYU-HA)
k štýlu. Vo výnimočných prípadoch sa identickým názvom môžu v skutočnosti označovať rôzne kata od
štýlu k štýlu.
Oficiálny zoznam kata pre kategórie do 13 rokov vrátane, požiadavky na stupne technickej vyspelosti
a systém súťaže sú uvedené v Prílohe 11.
Posúdenie
Pri posúdení cvičenia pretekára alebo družstva budú sudcovia hodnotiť cvičenie na základe rovnakej
váhy každého z troch (3) hlavných kritérií (zhoda, technické vykonanie a atletický výkon).
Cvičenie je hodnotené od úklonu, ktorým začína kata po úklon, ktorý ukončuje kata s výnimkou
medailových stretnutí družstiev, kde cvičenie ako aj meranie času začína úklonom na začiatku kata
a končí keď sa cvičenci uklonia po ukončení BUNKAI.
Všetky tri hlavné kritériá majú v hodnotení cvičenia rovnakú dôležitosť.
Cvičenie kata a BUNKAI majú v hodnotení rovnakú dôležitosť.

Cvičenie kata
1. Zhoda
so samotnou formou a štandardami
príslušného štýlu (RYU-HA).
2. Technické vykonanie
a. Postoje
b. Techniky
c. Premiestňovanie sa
d. Časovanie / Synchronizácia
e. Správne dýchanie
f. Ohnisko (kime)
g. Technická náročnosť
3. Atletický výkon
a. Sila
b. Rýchlosť
c. Stabilita
d. Rytmus

Cvičenie bunkai
(použiteľné v stretnutiach družstiev o medaily)
1. Zhoda (s kata)
použitím takých pohybov ako boli
vykonané v kata.
2. Technické vykonanie
a. Postoje
b. Techniky
c. Premiestňovanie sa
d. Časovanie
e. Kontrola
f. Ohnisko (kime)
g. Náročnosť vykonaných techník
3. Atletický výkon
a. Sila
b. Rýchlosť
c. Stabilita
d. Časovanie
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Diskvalifikácia
Pretekár alebo družstvo budú diskvalifikovaní na základe jedného z nasledujúcich dôvodov:
1. Vykonanie nesprávneho kata, alebo nahlásenie nesprávneho kata.
2. Neuklonenie sa na začiatku a konci cvičenia kata (platí len pre vekové kategórie 14 rokov
a viac).
3. Zreteľné prerušenie alebo zastavenie cvičenia.
4. Interferencia s funkciou sudcu (ak napríklad sa sudca musí z bezpečnostných dôvodov
presunúť alebo spôsobenie fyzického kontaktu so sudcom).
5. Ak pretekárovi počas cvičenia spadne opasok na zem.
6. Presiahnutie celkového časového limitu 6 minút na cvičenie kata a BUNKAI.
7. Vykonanie techniky nožnicového hodu na oblasť krku v BUNKAI (Kani Basami).
8. Neuposlúchnutie nariadení hlavného sudcu alebo iné nevhodné správanie sa.

Chyby
Nasledovné chyby, ak nastanú, musia byť brané do úvahy pri hodnotení podľa hore uvedených
kritérií.
a) Malá strata stability.
b) Neuklonenie sa na začiatku a konci cvičenia kata (platí len pre vekové kategórie do 13
rokov vrátane).
c) Vykonanie pohybu nesprávnym alebo neúplným spôsobom ako je neúplné vykonanie
bloku alebo vykonanie úderu mimo cieľ.
d) Nesynchrónny pohyb, ako je vykonanie techniky pred dokončením premiestnenia tela,
alebo v prípade súťaže družstiev nedosiahnutie jednotnosti dokončenia pohybov.
e) Použitie zvukových podnetov (od akejkoľvek ďalšej osoby, vrátane iných členov
družstva) alebo teatrálností ako sú dupanie, plieskanie sa po hrudníku, rukách alebo
karate-gi, alebo neprirodzené vydychovanie, bude automaticky penalizované sudcami
strhnutím celkového podielu bodov za technické vykonanie kata (a tak stratou jednej
tretiny celkového bodovania cvičenia)
f) Rozviazanie opasku do takej miery, kedy sa počas cvičenia dostane pod úroveň bokov.
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g) Zdržiavanie času vrátane predĺženého pochodovania, prehnané ukláňanie sa alebo
predĺžené pauzy pred začiatkom cvičenia.
h) Rozptyľovanie sudcov pohybovaním sa počas cvičenia súpera.
i)

Spôsobenie zranenia z dôvodu nedostatku kontroly techník počas BUNKAI.

VÝKLAD:

I.

Kata nie je tanečným ani divadelným vystúpením. Kata musí dodržiavať tradičné hodnoty
a princípy. Musí byť realistické v zmysle boja a ukázať koncentráciu, energiu a potenciálny
účinok jeho techník. Musí demonštrovať silu, energiu a rýchlosť – ako aj krásu, rytmus a
stabilitu.

II.

V súťaži družstiev musia všetci jeho členovia začať kata rovnakým smerom a tvárou k
hlavnému sudcovi.

III.

Členovia družstva musia demonštrovať znalosť vo všetkých aspektoch cvičenia kata a
dosiahnuť synchronizáciu.

IV.

Je výhradnou zodpovednosťou kouča, alebo pretekára, sa uistiť, že kata, tak ako bolo
nahlásené oficiálnemu stolíku, je vhodné pre príslušné kolo.

V.

Hoci je vykonanie techniky nožnicového hodu na oblasť krku (Kani Basami) počas cvičenia
BUNKAI zakázané, nožnicový hod na oblasť tela je dovolený.

ČLÁNOK 6: PRIEBEH STRETNUTÍ

1. Na začiatku zápasu po vyhlásení ich mien dvaja pretekári nastúpia na okraj zápasiska tvárou k
hlavnému sudcovi, pričom jeden pretekár má červený opasok (AKA) a druhý modrý opasok (AO).
Následne sa uklonia panelu sudcov, a potom sa uklonia navzájom, AO potom ukročí vzad do
priestoru mimo zápasiska. Po presune na začiatočnú pozíciu sa AKA ukloní a jasne ohlási názov
kata, ktoré ide cvičiť a potom začne kata. Po ukončení kata, AKA po úklone na konci cvičenia
kata opustí zápasisko a čaká na cvičenie AO, ktorý dodrží ten istý postup pre cvičenie svojho kata.
Po dokončení cvičenia kata AO, obaja pretekári sa vrátia na okraj zápasiska a čakajú na
rozhodnutie panelu. V kategóriách 5 – 11 rokov nastupujú obidvaja pretekári súčasne, uklonia sa,
ohlásia názov kata a začnú cvičenie. Po ukončení kata, AKA a AO po úklone na konci cvičenia
kata sa vrátia na okraj zápasiska a čakajú na rozhodnutie panelu. Tento postup cvičenia dodržia
s výnimkou zápasov o medaile, kedy cvičia ako pretekári kategórií 12 rokov a viac.
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PRÍLOHA 7: KARATE-GI

PRÍLOHA 11: OFICIÁLNY ZOZNAM KATA PRE KATEGÓRIE DO 13 ROKOV
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PRÍLOHA 11: OFICIÁLNY ZOZNAM KATA PRE KATEGÓRIE DO 13 ROKOV
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