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   ČESKÝ  SVAZ  KARATE 
   GOJU RYU 
 
 Rygle 23,  644 00  Brno 
   

 
Jméno 
Funkce 
 
Telefon 
Fax 
E–mail 

 
Ing. Jozef Chocholáček 
předseda STK 
 
603 912 209 
-- 
jozef@chocholacek.net 

 
 
 

   SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 
Datum 

 
  

 

 

Český svaz karate goju ryu vzhledem k potřebě sjednocení a zkvalitnění systému soutěží v ČR vydává 
tento materiál, který je pro soutěže závazný. 

Struktura soutěží a postupové klíče vyplývají pro soutěže jednotlivců i družstev z blokových schémat.  

Povinností pořadatele každé republikové soutěže je zaslat pozvánku na akci všem předsedům oddílů, 
které splňují podmínku účasti, v dostatečném předstihu před jejím konáním, dále předsedovi úseku 
rozhodčích, hospodáři a předsedovi svazu. Rozesílat lze pouze propozice schválené předsedou STK 
ČSKGr. 

Z důvodu zprogresivňování soutěžní činnosti se předpokládá pravidelná inovace předkládaného 
soutěžního řádu. Tyto úpravy podléhají schválení ve smyslu platných stanov. 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
vyplývají ze schválených stanov. 

Soutěží řízených ČSKGr se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů karate, kteří jsou registrování 
v ČSKGr a splňují podmínky pro start na soutěžích ČSKGr. 

2. VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
Soutěžní řád je vydávaný ČSKGr a je závazný pro všechny začleněné orgány ve smyslu schválených 
stanov pro soutěže řízené ČSKGr. 

V působnosti ČSKGr se v zásadě organizují sportovní soutěže v souladu se sportovními soutěžemi na 
úrovni EKF a WKF. 

V uvedeném smyslu se v karate v rámci působnosti ČSKGr organizují sportovní soutěže v těchto 
disciplínách: 

a) sportovní zápas jednotlivců - kumite 

b) souborná cvičení jednotlivců - kata 

 

Podmínkou účasti na sportovních soutěžích řízených ČSKGr je z hlediska závodníka splnění těchto 
náležitostí: 

a) být registrován samostatně nebo prostřednictvím oddílu, klubu v příslušném svazovém 
orgánu ve smyslu stanov s platným průkazem, 

b) mít potvrzenou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku        

3. VĚKOVÉ KATEGORIE 
Soutěže na celorepublikové úrovni probíhají v těchto věkových kategoriích: 
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a) muži nad 18 let kata, kumite 

b) ženy nad 18 let kata, kumite 

c) dorostenci 15 – 17 let kata, kumite 

d) dorostenky 15 – 17 let kata, kumite 

e) starší žáci 12 – 14 let kata, kumite 

f) starší žákyně 12 – 14 let kata, kumite 

g) mladší žáci 6 – 11 let 

9 – 11 let 

kata 

kata, kumite 

h) mladší žákyně 6 – 11 let kata 

 

Přechod do vyšší věkové kategorie se uskutečňuje vždy v den dosažení příslušné věkové hranice. 

Pro mládežnické kategorie je umožněn tzv. „střídavý start“. Střídavý start sportovce je forma startu ve 
dvou věkových kategoriích, to ve své a nejbližší vyšší kategorii. Povolení je možno získat jen na základě 
souhlasu STK příslušného svazového orgánu a souhlasu kompetentní zdravotnické složky, je platné po 
dobu jedné sezóny. Bude zaznamenán v průkazu na poslední straně, potvrzen razítkem kompetentní 
zdravotnické složky a podpisem zákonného zástupce (formulář pro střídavý start - viz příloha). 

Závodník může startovat v jeden den ve více věkových kategoriích pokud splňuje výše uvedené 
požadavky. 

Střídavý start nelze použít pro Mistrovství České republiky. 

4. HMOTNOSTNÍ KATEGORIE A ČASOVÉ LIMITY 
V soutěžích kumite se používají následující hmotností kategorie: 

 
a) muži -70kg, -80kg, +80kg, BRH 

b) ženy BRH 

c) dorostenci -65kg, +65kg 

d) dorostenky BRH 

e) starší žáci -45kg, +45kg 

f) starší žákyně BRH 

g) mladší žáci* BRH 
* Tatami pro kumite v kategorii mladších žáků má rozměry 6x6 metrů. 

 
Závodník je povinen startovat v té hmotnostní kategorii, do které svou hmotností skutečně patří. 
V případě, že jeho hmotnostní kategorie není vypsána, může startovat v nejbližší vyšší vypsané 
hmotnostní kategorii. 
Na Mistrovství České republiky smí závodník statovat pouze v té věkové a hmotnostní kategorii, 
do které se nominoval, přeřazení do jiné kategorie je nepřípustné.  
 
ČASOVÉ LIMITY ZÁPASŮ         

1) muži – 3 minuty čistého času bez omezení počtu získaných bodů 
2) ženy – 2 minuty čistého času bez omezení počtu získaných bodů 
3) dorostenci - 2 minuty čistého času bez omezení počtu získaných bodů 
4) dorostenky - 2 minuty čistého času bez omezení počtu získaných bodů 
5) starší žáci - 2 minuty čistého času bez omezení počtu získaných bodů 
6) starší žákyně – 1 ½ minuty čistého času bez omezení počtu získaných bodů 
7) mladší žáci – 1 minuta čistého času bez omezení počtu získaných bodů 
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5. SOUTĚŽNÍ KALENDÁŘ 
Je sestavován tak, aby měl návaznost na soutěže ČSKe, vrcholné evropské a světové soutěže (ME, MS, 
Světový pohár atd.) a aby splnil požadavky vyplývající z koncepce tvorby reprezentačních výběrů. 

6. PRAVIDLA SOUTĚŽÍ A ROZHODOVÁNÍ 
V soutěžích platí pravidla WKF pro kata i kumite. 

Soutěžní disciplíny, pro které neexistují v oficiálních pravidlech WKF, budou dočasně řízené vždy 
pravidly, které budou tvořit dodatek soutěžního řádu. 

Rozhodcovské zabezpečení je dáno zvláštními pokyny, které vydává úsek rozhodčích. Kromě toho 
pořadatel zabezpečuje službu ke stolku zapisovatele a časoměřiče. 

Závodníci, trenéři, funkcionáři oddílů a klubů, dále rozhodčí jsou povinni v průběhu celé soutěže 
dodržovat pravidla a zásady předepsané pravidly a propozicemi a jsou povinni chovat se v duchu etiky 
karate. 

7. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ 
Řízení soutěží je zabezpečováno STK a to ze dvou hledisek: 

a) z hlediska přímého řízení konkrétní soutěže 

• v tomto případě STK jmenuje zodpovědného člena STK pro zabezpečení přímého řízení soutěže. 
Ten úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím soutěže. Mezi povinnosti řídícího člena STK patří 
zpracování zápisu z každého střetnutí, zápasu, cvičení. Tento zápas vyhotovuje zapisovatel 
a podepíše ho rozhodčí, sudí a arbitr, který zároveň nese za zápis zodpovědnost. 

b) z hlediska celkového řízení po dobu celé sezóny a všech soutěží z termínového kalendáře 

• v tomto případě zabezpečuje řídící činnost STK v celém rozsahu. 

8. ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ 
Lékařskou službu zabezpečuje pořádající oddíl, klub. Zabezpečuje se 1 lékař pro každé 2 zápasiště 
(nelze mít jednoho lékaře na dvě zápasiště ve dvou halách, tělocvičnách). 

9. PROTESTY 
Protesty proti formálnímu porušení pravidel a těchto propozic podává oficiální trenér nebo vedoucí 
družstva hned po předmětné události u hlavního rozhodčího soutěže spolu s vkladem 300,- Kč. Vklad 
v případě zamítnutí připadne ve prospěch příslušného svazového orgánu. 

Protesty zásadního charakteru, které nelze řešit na místě soutěže, řeší disciplinární komise v rozsahu 
disciplinárního řádu. 

10. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ 
Na pořádání soutěží se vyhlašuje vydáním termínového kalendáře konkurs, který se uzavře k 1. 9. 
běžného roku. 

Přímou zodpovědnost za pořádání soutěže nese pověřený oddíl, klub. Minimálně 3 měsíce před danou 
soutěží předkládá „Propozice soutěže“ a organizační zabezpečení ke schválení předsedovi úseku STK 
ČSKe. Dotovaná soutěž se musí konat ve sportovní hale s diváckou kapacitou, musí být náležitě 
propagována a plakátována. Každá soutěž se řídí časovým rozpisem uvedeným v příloze č. 2, bod 20. 
Jednokolové soutěže a turnaje končí vyhlášením výsledků a případným odevzdáním cen za první, druhé 
a třetí místo (př. další). 

Oddíl, klub, který pořádá soutěž v určeném termínu, musí zabezpečit: 

a) nahlášení zodpovědného funkcionáře - jméno, adresa, telefon 

b) rozeslání propozic v dostatečném předstihu před soutěží všem zúčastněným oddílům, 
klubům, na sekretariát svazu, předsedovi ÚR, STK, hospodáři, předsedovi svazu; 
V propozicích musí být uveden časový rozvrh soutěže, možnosti ubytování, stravování 
a dopravy. (viz příloha) 
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c) vyhovující halu nejméně se dvěma zápasištěmi a vybavením (tatami,lavičky, stoly, 
ukazovatele skóre, šerpy, stopky, časomíry atd.) 

d) dostatečnou pořadatelskou službu. 

11. PRŮBĚH A HODNOCENÍ SOUTĚŽÍ 
 

ŽEBŘÍČEK ZÁVODNÍKU ČESKÉHO SVAZU KARATE GOJU RYU 

Zavedení žebříčku je pro zvýšení objektivity výkonnosti závodníků, pro postupové soutěže, ale i pro 
potřebu trenérů a závodníků. Bude odrazem skutečného současného postavení závodníka v českém 
karate. 

1) Soutěže, ve kterých bude provedeno toto hodnocení, jsou: 

• národní pohár                              

 

2) Bodovací systém karate 

  a) kata 

• za umístění:   vítěz   20 b. 

                         2. místo  15 b. 

                         3. místo  10 b. 

                         4. místo    5 b. 

                         5. - 6. místo    1 b. 

                          

  b) kumite 

• za umístění:   vítěz   20 b. 

                       2. místo  15 b. 

                        3. místo  10 b. 

                        4. místo    5 b. 

                        5. - 6. místo    1 b. 

 

3) Všeobecná data 

  a) Dle bodů se budou sestavovat nominace na MČR v jednotlivých kategoriích. 

  b) Žebříček je vyhodnocován v průběhu roku a jsou vždy započítány výsledky kalendářního roku. 

 

Ceny:   

  a) mohou být udělovány za umístění v soutěžích, účastnické, upomínkové atd. 

  b) podle druhu soutěže uděluje ceny: - řídící orgán soutěže 

• pořadatel soutěže 

• sponzor soutěže 

  c) ceny mohou být věcné, peněžní, medailové, diplomy. 
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12. POSTUPOVÉ KLÍČE 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Na M ČR postupuje v každé kategorii 12 závodníků dle  následujícího klíče : 

Postupující: 

1 místo loňský mistr ČR 

12 míst nejvýše postavení závodníci z českého žebříčku z NP 

1 místo „divoká karta“ reprezentace 

 

13. PODMÍNKY PRO ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH 
 

Čl.1 
Úvod 

Sportovci, kteří se chtějí zúčastňovat sportovních soutěží, musí být: 

a) členy ČSKe (prokazují se průkazem ČSKe nebo průkazem WKF) – platným průkazem se 
rozumí průkaz, který obsahuje fotografii a osobní údaje držitele, údaje o STV, platnou 
lékařskou prohlídku ne starší 1 roku, potvrzení členství v oddíle, klubu a platnou známkou na 
příslušný rok. Bez těchto náležitostí je průkaz neplatný a závodník nebude zaprezentován. 

b) u mezinárodních soutěží akceptování ve smyslu propozic. 

Účelem je zabezpečit regulérnost sportovních soutěží, svazové orgány si vedou evidenci závodníků, což 
v podstatě představuje sportovní registraci. Formálně se to realizuje uvedením ve startovní (prezenční) 
listině na soutěžích. 

 
Čl.2 

Základní ustanovení 
1. Sportovní registrací se rozumí způsob, jakým se zjišťuje a prokazuje příslušnost sportovce k určitému 
oddílu, klubu, a také způsobilost pro účast sportovce v soutěžích karate. 

2. Podmínkou registrace je platné členství v příslušném svazovém orgánu a platný průkaz karate (WKF 
nebo národní svazový). 

3. Sportovec může být registrován jen v jednom oddíle, klubu. 

4. V případě účasti na sportovních akcích podle bodu b) předcházejícího článku, se příslušnost 
a způsobilost prokazuje propozicemi zvlášť určeným způsobem (soupiska, pas, průkaz WKF apod.). 

5. Změny v registraci se vykonávají v případě: 

 a) přestupu sportovce do jiného oddílu, klubu, 

 b) zániku oddílu, klubu. 

6. Zrušení registrace je možné vykonat v těchto případech: 

 a) zrušení registrace na návrh sportovce nebo mateřského oddílu, klubu  

 (vyžaduje se písemná forma) 

 b) zánikem členství ve smyslu příslušných svazových stanov 

 c) automaticky, když se příslušný sportovec v průběhu 2 let nezúčastní žádné sportovní akce. 

7. Sportovec, kterému byla zrušena registrace na jeho žádost, může být znovu zaregistrován v jiném 
oddíle, klubu nejdříve za 1 rok, jestliže k tomu nemá souhlas mateřského oddílu. Zároveň zaniká jeho 
příslušnost k původnímu oddílu, klubu při znovuzaregistrování. V případě, že dojde ke vzájemné dohodě 
(může to být podmíněno finančním vyrovnáním - např. úhradou za výchovu apod.). 

8. Sportovec, kterému byla registrace zrušena z iniciativy oddílu, klubu, může být znovu zaregistrován 
v jiném oddíle, klubu nejdříve v nejbližším přestupním termínu dle přestupního řádu. 

9. V případech znovuzaregistrování se postupuje jako v případě první registrace. 
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Čl. 3 
Omezení STV 

Pro soutěže národního charakteru a pro republiková mistrovství se stanovují tato omezení : 

a) soutěže kata – minimálně 8. KYU 

b) soutěže kumite – minimálně 7. KYU  

14. START NA SOUTĚŽÍCH 
A) NÁRODNÍ SOUTĚŽE 
 Národní pohár žáků, dorostu, juniorů, seniorů 

  - otevřená soutěž 

  - účastní se členové ČSKGr 

 

B) MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 
 1) Mistrovství republiky žáků, dorostu, juniorů a seniorů 
  - postupová soutěž 

  - účastní se členové ČSKGr dle nominace STK ČSKGr na základě postupového klíče uvedeného  

    v bodu č. 12 
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15. PŘÍLOHY 

Příloha č.1 
Č e s k ý  s v a z  k a r a t e  G o j u  R y u  

 

N Á V R H  N A  S T Ř Í D A V Ý  S T A R T  
A. Základní údaje (vyplňuje oddíl, klub) 

Jméno a příjmení:........................................................................................................................................... 

Datum narození: .........................................., Bydliště: .................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

Zařazení sportovce do mistrovské soutěže, v níž dosud startuje: 

........................................................................................................................................................................ 

Zařazení sportovce do vyšší věkové kategorie, ve které bude startovat  
(uveďte přesně disciplínu: kata - kumite): 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

Razítko oddílu    Podpis sportovce    Podpis trenéra odpovědného  

         za další vedení ve vyšší kategorii 

 

Podpis předsedy        

 

B. Vyjádření k návrhu po stránce sportovně technické, výchovné a zdravotní 

1.Trenér sportovce – zdůvodnění návrhu: 

................................................................................................................................................. 
Datum:       Podpis: 

 

2. Rodiče sportovce (vyjádření souhlasu-nesouhlasu, popř. bližší vysvětlení):  

................................................................................................................................................. 
Datum:       Podpis: 

 

3. Vyjádření příslušného lékaře:  

................................................................................................................................................. 
Datum:       Razítko, Podpis: 

 
 
(Příslušné povolení bude zaznamenáno v průkazu na poslední straně, potvrzeno razítkem 
a podpisem kompetentní zdravotnické složky a zákonného zástupce). 
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Příloha č.2 
VZOR 

Č e s k ý  s v a z  k a r a t e  G o j u  R y u  

P R O P O Z I C E   
 

Název soutěže 
 

1. Pořadatel: 

  

2. Datum konání:  

 

3. Místo konání a spoj:  

 

4. Ředitel soutěže:  

 

5. Ubytování: 

 

6. Startovné :  

 

7. Informace:  

 

8. Lékař: zajišťuje pořadatel 

 

10. Časový rozvrh: 08.30 – 09.30  prezentace kata 
   09.30 – 10.00  losování kata 
   10.00   zahájení soutěží kata 
   11.30 – 12.00  prezentace kumite 
   12.00 – 12.30  losování kumite 
   12.30   zahájení soutěží kata 

 

11. Ceny:  

 

12. Disciplíny :   

 

13. Protesty: 

 
 
 

Za pořádající oddíl :                                                                   Za STK ČSKGr : 

 


