SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE
SLOVAK KARATE UNION
Junácka 6, 832 80 Bratislava
www.karate.sk, e-mail: karate@karate.sk, tel.: 02/ 492 491 32, fax: 02/49249539

Vec: Nominačné kritériá pre rok 2022/2023
Poznámky k plánu prípravy:
- SZK zabezpečuje účasť na sledovaných turnajoch plánu prípravy vybraným reprezentantom
podľa výkonnosti a po dohode,
- Plán prípravy môže byť priebežne upravovaný podľa potrieb reprezentácie a situácie
spôsobenej pandémiou COVID - 19.
Hodnotenie reprezentantov
Reprezentační tréneri budú v sledovanom období komplexne hodnotiť reprezentantov
jednotlivých kategórií podľa nasledovných kritérií:
1. Vyhodnotenie bodovania na sledovaných súťažiach a sústredeniach.
V prípade neúčasti na jednotlivých akciách plánu prípravy z akýchkoľvek dôvodov sa
neúčasť môže ospravedlniť, ale bodovo sa reprezentantovi nezohľadňuje.
2. Momentálna športová forma a jej trend vo vzťahu k blížiacemu sa termínu vrcholnej súťaže.
3. Plnenie si reprezentačných povinností a dodržiavanie štatútu reprezentanta.
4. Pri výkonnostne vyrovnaných reprezentantoch:
- sa upresní bodové hodnotenie tak, že sa odpočítajú každému z reprezentantov body
získané za súperov, ktorí im nenastúpili, respektíve ktorých reálne neporazili, tiež sa
použije pravidlo, že pretekár musí mať na súťaži víťazný aspoň 1 zápas, aby mu boli
pridelené body za umiestnenie,
- bude posúdená schopnosť dosahovania výsledkov na medzinárodných podujatiach
najvyššej úrovne, (kritérium môže byť použité aj pre podujatia, ktoré neboli v pláne
prípravy , alebo boli vyradené zo sledovania, ale zúčastnia sa ho v jednotlivých
kategóriách vzájomne sledovaní a porovnávaní reprezentanti),
- budú vyhodnotené vzájomné duely,
- bude posúdená aktivita reprezentanta na iných súťažiach
5. Vyhodnotenie a posúdenie konkurencie schopnosti pretekára pri prechode medzi
váhovými, alebo vekovými kategóriami.
Na základe hodnotenia podľa vyššie uvedených kritérií predložia reprezentační tréneri návrh
nominácie reprezentantov Komisii štátnej reprezentácie. Komisia po prerokovaní návrhu
a kontrole plnenia jednotlivých kritérií zo strany reprezentantov predloží návrh Výkonnému
výboru SZK na konečnú kontrolu a schválenie.
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Hodnotenie výsledkov reprezentantov na sledovaných súťažiach interným bodovaním
podľa úrovne súťaže:
Základné bodové hodnotenie.
Za každý vyhratý zápas 10 bodov. V prípade disciplíny kata sa tiež budú počítať všetci
porazení súperi v skupinách ako aj v súbojoch o medaile.
V prípade umiestnenia + body za umiestnenia:
1.miesto =
100 bodov
2.miesto =
70 bodov
3.miesto =
40 bodov
5.miesto =
30 bodov
7.miesto =
20 bodov
9.-15.miesto =
10 bodov
Body za účasť pri postupe do štvrťfinále bez postupu do repasáže = 20 bodov
Body za účasť podľa podmienok WKF = 5 bodov
Body za Round Robin systém v skupinách: 1.miesto v skupine = 30 bodov
2.miesto = 20 bodov
3.miesto = 10 bodov
4.miesto = 5 bodov
- K1 Premier League
Koeficient súťaže 6 (každý vyššie uvedený bodový zisk bude vynásobený 6x)
Body za účasť pri postupe do štvrťfinále bez postupu do repasáže sa neudeľujú.
V prípade disciplíny kata sa tiež budú počítať všetci porazení súperi v skupinách ako aj
v súbojoch o medaile.
-

K1 Series A
Koeficient súťaže 5 (každý vyššie uvedený bodový zisk bude vynásobený 5x)
V prípade disciplíny kata sa tiež budú počítať všetci porazení súperi v skupinách ako aj
v súbojoch o medaile.

-

K1 Youth League
Koeficient súťaže 4 (každý vyššie uvedený bodový zisk bude vynásobený 4x)
V prípade disciplíny kata sa tiež budú počítať všetci porazení súperi v skupinách ako aj
v súbojoch o medaile.

-

Medzinárodné súťaže nižšej úrovne, Majstrovstvá Slovenska
Za každý vyhratý zápas 15 bodov. V prípade disciplíny kata sa tiež budú počítať všetci
porazení súperi v skupinách ako aj v súbojoch o medaile.
V prípade umiestnenia + body za umiestnenia:
1.miesto = 20 bodov
2.miesto = 15 bodov
3.miesto = 10 bodov
5.miesto = 5 bodov

-

Kontrolné zápasy na reprezentačnom sústredení
Za každý vyhratý zápas 10 bodov
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Poznámky:
- V prípade ak na súťaži kata je v skupinách vylosovaný rôzny počet súťažiacich
(napríklad 8 a 9), bude sa reprezentantovi, ktorý bol vylosovaný do skupiny s nižším
počtom súťažiacich, počítať počet porazených súperov tak, že k pôvodnému počtu
porazených súperov sa pripočíta ďalší počet porazených súperov, ktorý zodpovedá
počtu o koľko menej nastúpilo v skupine súťažiacich.
- V kategóriách kumite sa pre súťaže úrovne K1 Premier League, K1 Serie A a K1 Youth
League bude používať pre ľahšiu kontrolu prideľovanie bodov totožné s prideľovaním
bodov v zmysle bodovania WKF. Ak bude vyhodnotená výkonnosť reprezentantov na
podobnej úrovni, uplatní sa upresnenie kritérií v zmysle bodu 4. týchto kritérií.
- Ak príde ku zmene bodovania kumite zo strany WKF pre nejaký typ súťaže, toto
bodovanie bude aplikované aj v týchto kritériách.
- Pre kategórie mládeže od U16 do U21 u ktorých už časť plánu prípravy prebehla, bude
aj táto časť vyhodnotená v zmysle týchto kritérií.
Schválil VV SZK dňa 8.1.2022
Daniel Líška v.r.
Prezident SZK

Doplnok kritérií schválený VV SZK dňa 8.9.2022
V časti:
Hodnotenie výsledkov reprezentantov na sledovaných súťažiach interným bodovaním
podľa úrovne súťaže
sa dopĺňa:
- Domáce súťaže Slovenského pohára
Za každý vyhratý zápas 10 bodov. V prípade disciplíny kata sa tiež budú počítať všetci
porazení súperi v skupinách ako aj v súbojoch o medaile.
V prípade umiestnenia + body za umiestnenia:
1.miesto = 15 bodov
2.miesto = 10 bodov
3.miesto = 5 bodov

Daniel Líška v.r.
Prezident SZK
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