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Soutěžní řád Českého svazu karate
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Část první
Úvodní ustanovení a zásady
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento předpis upravuje postup při organizaci soutěží Českého svazu karate (dále jen
„ČSKe“), základní organizační pravidla pro pořádání soutěží ČSKe, práva a povinnosti
orgánů ČSKe při pořádání soutěží ČSKe, práva a povinnosti účastníků soutěží a dalších osob,
které jim vznikají při pořádání soutěží podle tohoto předpisu, a to tak, aby tyto soutěže
probíhaly v souladu se soutěžními pravidly přijatými ČSKe.
(2) Pořádání soutěží je činností, jejímž cílem je správné vyhlášení, zajištění průběhu a
ukončení soutěže.
(3) Tento předpis je závazný pro všechny orgány ČSKe při pořádání soutěží ČSKe a pro
všechny účastníky těchto soutěží; jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní
předpis jinak.
(4) Tento předpis se nepoužije na pořádání soutěží členy ČSKe, které budou pořadatelem
nebo ČSKe výslovně vyloučeny ze systému turnajů ČSKe a které budou pořádány bez odkazu
na ČSKe a bez toho, že by ČSKe z jejich případného pořádání vznikla jakákoliv práva a
povinnosti.
(5) Soutěží se pro účely tohoto předpisu rozumí jakékoliv soutěžní klání v karate, ve kterém
dochází k určení vítěze na základě soutěžních pravidel přijatých ČSKe. V některých
případech se místo pojmu „soutěž“ užívá pojem „turnaj“, význam však zůstává stejný.
(6) Orgánem ČSKe se pro účely tohoto předpisu rozumí:
a) zejména výkonný výbor ČSKe (dále jen „VV ČSKe“), sportovně-technická komise ČSKe
(dále jen „STK ČSKe“), disciplinární komise ČSKe, komise rozhodčích ČSKe (dále jen „KR
ČSKe“), Rada Reprezentace ČSKe a další orgány zřízené Valnou hromadou ČSKe;
b) pořadatel soutěže, jeho orgány a jím určené osoby, které se na pořádání soutěže podílejí;
c) STK soutěže
d) rozhodčí delegovaní KR ČSKe;
e) další osoby určené ČSKe k pořádání soutěží;
(7) Účastníky soutěže se pro účely tohoto předpisu rozumí:
a) závodníci, kteří jsou na základě tohoto předpisu řádně zapsaní do soutěže;
b) právnické osoby, jejímiž členy jsou závodníci řádně zapsaní do soutěže;
c) trenéři, kteří doprovázejí závodníka řádně zapsaného do soutěže a aktivně se podílejí na
jeho soutěžním výkonu;
d) jiní zástupci závodníků, jak zákonní tak smluvní, kteří doprovázejí závodníky na soutěžích;
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e) další osoby, které jsou součástí realizačního týmu závodníků a aktivně se podílejí na
soutěžním výkonu závodníka řádně zapsaného do soutěže, zejména lékaři, maséři, kondiční
trenéři apod.
Čl. 2
Základní zásady aplikace Soutěžního řádu
(1) Orgány ČSKe a účastníci soutěží postupují při soutěžích v souladu s předpisy přijatými
ČSKe, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, jakož i mezinárodními
smlouvami, kterými je Česká republika vázána (dále jen "předpisy").
(2) Orgán ČSKe uplatňuje při soutěžích svou pravomoc pouze k těm účelům, ke kterým mu
byla předpisy ČSKe nebo na základě předpisů ČSKe svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla
svěřena.
3) Orgán ČSKe šetří práva a oprávněné zájmy účastníků soutěže, jichž se činnost orgánu
ČSKe v jednotlivém případě dotýká, a může do těchto práv a oprávněných zájmů zasahovat
jen za podmínek stanovených předpisy a pouze v nezbytném rozsahu.
4) Orgán ČSKe dbá na to, aby každé jeho přijaté řešení bylo v souladu s pravidly „fair play“,
etiky karate, a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování
skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
(5) Účastník soutěže je povinen po celou dobu soutěže (včetně cesty na soutěž a ze soutěže)
zachovávat etiku karate, obecně platná pravidla slušného chování a sportovního vystupování,
popřípadě konkrétní pokyny dané propozicemi soutěže.
(6) Z hlediska zdravotní způsobilosti startuje každý závodník na svou odpovědnost, případně
na odpovědnost svého zákonného zástupce. Tím není dotčeno ustanovení čl. 16 odst. 4
písm. d).
(7) Pořádání soutěží je službou členské základně ČSKe a karatistické veřejnosti. Orgán ČSKe
má povinnosti chovat se k účastníkům soutěže zdvořile a podle možnosti jim vycházet vstříc.
Stejnou povinnost mají i účastníci soutěže ve vztahu k orgánu ČSKe a vůči sobě navzájem.
(8) Orgán ČSKe v souvislosti se svým jednotlivým úkonem poskytne účastníkovi soutěže
přiměřené poučení o jeho právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a
osobním poměrům účastníka soutěže potřebné.
(9) Orgány ČSKe vzájemně spolupracují v zájmu dobrého pořádání soutěží
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Část druhá
Disciplíny a kategorie

Čl. 3
Disciplíny
ČSKe organizuje soutěže s těmito disciplínami:
a) kata jednotlivci
b) kata tým
c) kumite jednotlivci
d) kumite tým
Čl. 4
Kategorie
(1) Věkové kategorie v disciplíně kata jednotlivci se dělí následovně:
a) Masters muži
závodníci ve věku 40 let a více
b) Masters ženy
závodnice ve věku 35 let a více
c) muži (senioři)
závodníci ve věku 16 let a více
d) ženy (seniorky)
závodnice ve věku 16 let a více
e) junioři
závodníci ve věku 16 až 17 let včetně
f) juniorky
závodnice ve věku 16 až 17 let včetně
g) dorostenci
závodníci ve věku 14 až 15 let včetně
h) dorostenky
závodnice ve věku 14 až 15 let včetně
i) starší žáci
závodníci ve věku 12 až 13 let včetně
j) starší žákyně
závodnice ve věku 12 až 13 let včetně
k) mladší žáci 10-11
závodníci ve věku 10 až 11 let včetně
l) mladší žákyně 10-11 závodnice ve věku 10 až 11 let včetně
m) mladší žáci 7-9
závodníci ve věku 7 až 9 let včetně
n) mladší žákyně 7-9
závodnice ve věku 7 až 9 let včetně
(2) Věkové kategorie v disciplíně kumite jednotlivci se dělí následovně:
a) Masters muži
závodníci ve věku 40 let a více
b) Masters ženy
závodnice ve věku 35 let a více
c) muži (senioři)
závodníci ve věku 18 let a více
d) ženy (seniorky)
závodnice ve věku 18 let a více
e) junioři
závodníci ve věku 16 až 17 let včetně
f) juniorky
závodnice ve věku 16 až 17 let včetně
g) dorostenci
závodníci ve věku 14 až 15 let včetně
h) dorostenky
závodnice ve věku 14 až 15 let včetně
i) starší žáci
závodníci ve věku 12 až 13 let včetně
j) starší žákyně
závodnice ve věku 12 až 13 let včetně
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k) mladší žáci 10-11
l) mladší žákyně 10-11
m) mladší žáci 7-9
n) mladší žákyně 7-9

závodníci ve věku 10 až 11 let včetně
závodnice ve věku 10 až 11 let včetně
závodníci ve věku 7 až 9 let včetně
závodnice ve věku 7 až 9 let včetně

(3) Věkové kategorie v disciplíně kata tým se dělí následovně:
a) muži (senioři)
závodníci ve věku 16 let a více
b) ženy (seniorky)
závodnice ve věku 16 let a více
c) junioři
závodníci ve věku 14-17 let včetně
d) juniorky
závodnice ve věku 14-17 let včetně
e) žáci
závodníci ve věku 7-13 let včetně
f) žákyně
závodnice ve věku 7-13 let včetně
(4) Věkové kategorie v disciplíně kumite tým se dělí následovně:
a) muži (senioři)
závodníci ve věku 18 let a více
b) ženy (seniorky)
závodnice ve věku 18 let a více
c) junioři
závodníci ve věku 16-17 let včetně
d) juniorky
závodnice ve věku 16-17 let včetně
e) dorostenci
závodníci ve věku 14-15 let včetně
f) dorostenky
závodnice ve věku 14-15 let včetně
(5) Hmotnostní kategorie kumite a časové limity zápasů kumite jsou určeny následovně:
Věková kategorie
Masters muži
Masters ženy
muži
ženy
junioři
juniorky
dorostenci
dorostenky
starší žáci
starší žákyně
mladší žáci 10-11
mladší žákyně 10-11
mladší žáci 7-9
mladší žákyně 7-9

Hmotnostní kategorie
BRH (bez rozdílu hmotnosti)
BRH
-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg,
BRH
-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, + 68 kg,
BRH
-55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg
-48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg
-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
-47 kg, -54 kg, +54 kg
-39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg
-42 kg, -50 kg, +50 kg
-30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg
-35 kg, +35 kg
-27 kg, -32 kg, +32 kg
-30 kg, + 30 kg

Časové limity zápasů
2 minuty
2 minuty
v eliminaci 3 minuty
v bojích o medaile 4 minuty
v eliminaci 2 minuty
v bojích o medaile 3 minuty
2 minuty
2 minuty
2 minuty
2 minuty
1,5 minuty
1,5 minuty
1,5 minuty
1,5 minuty
1,5 minuty
1,5 minuty

(4) Zařazení závodníků do věkových a hmotnostních kategorií upravuje článek 16.
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Část třetí
Druhy soutěží

Čl. 5
Druhy soutěží ČSKe se dělí následovně:
a) Mistrovství České republiky;
b) Mistrovské soutěže týmů;
c) Národní poháry
d) Nominační turnaje na Mistrovství České republiky;
e) Krajské postupové soutěže na Mistrovství České republiky;
f) Ostatní turnaje pořádané pod záštitou ČSKe.
Čl. 6
Mistrovství České republiky
(1) ČSKe pořádá nejvyšší jednorázovou soutěž pod názvem Mistrovství České republiky
v karate (dále jen „MČR“).
(2) Vítěz MČR získává titul Mistr České republiky v karate dané věkové (u kumite i
hmotnostní) kategorie. Pokud je v kategorii na MČR pouze jeden závodník / jeden tým, který
splňuje podmínky startu na MČR pro danou kategorii a je připraven v této kategorii startovat,
stává se automaticky Mistrem České republiky.
(3) MČR se pořádá v disciplínách kumite jednotlivci, kata jednotlivci a kata tým. MČR se
pořádá ve všech věkových kategoriích kata a ve všech věkových a hmotnostních kategoriích
kumite dle tohoto soutěžního řádu, pokud je do dané kategorie přihlášen alespoň jeden
závodník, který je připraven startovat.
(4) V disciplínách kumite mohou startovat závodníci s minimálním technickým stupněm
6.kyu karate, v disciplíně kata mohou startovat závodníci s minimálním technickým stupněm
8.kyu karate.
(5) Pro disciplínu kata tým a pro věkovou kategorii Masters je MČR otevřeným turnajem. Pro
disciplíny kata jednotlivci a kumite jednotlivci v ostatních věkových kategoriích je start na
MČR určen nominací na MČR, která se v jednotlivých věkových kategoriích disciplíny kata a
v jednotlivých věkových a hmotnostních kategoriích disciplíny kumite skládá z těchto
závodníků:
a) vítěz předchozího MČR z libovolné kategorie stejné disciplíny (nelze kombinovat kata
a kumite); toto pravidlo neplatí v případě závodníků disciplíny kumite jednotlivci,
kteří přecházejí z věkové kategorie junioři/juniorky do věkové kategorie muži/ženy;
b) poražený finalista z předchozího MČR stejné věkové (u kumite i hmotnostní)
kategorie;
-6-

c) prvních 7 závodníků z žebříčku z Národních pohárů; umístí-li se na děleném sedmém
místě více závodníků, rozhoduje o jejich pořadí nejvyšší dosažený bodový zisk na
Národních pohárech; nastane-li i poté shoda, stávají se postupujícími všichni
závodníci umístění na tomto děleném sedmém místě. Z žebříčku z Národních pohárů
mohou být vyškrtáváni závodníci, kteří v mezidobí přestali splňovat podmínky pro
start v dané kategorii. Žebříček z Národních pohárů se uzavírá vždy pět dní před
konáním Mistrovství České republiky dané kategorie.
d) prvních 7 závodníků z žebříčku z nominačních turnajů; mezi těchto 7 závodníků se
nepočítají závodníci, kteří mají zajištěnu nominaci z Národních pohárů; umístí-li se na
děleném sedmém místě více závodníků, rozhoduje o jejich pořadí nejvyšší dosažený
bodový zisk na nominačních turnajích, včetně turnajů, kde byla daná kategorie jako
nenominační; nastane-li i poté shoda, stávají se postupujícími všichni závodníci
umístění na tomto děleném sedmém místě. Z žebříčku z nominačních turnajů mohou
být vyškrtáváni závodníci, kteří v mezidobí přestali splňovat podmínky pro start
v dané kategorii. Žebříček z nominačních turnajů se uzavírá vždy pět dní před
konáním Mistrovství České republiky dané kategorie.
e) jeden Mistr kraje dané kategorie, kterého nominuje Krajský svaz na základě
jednorázové soutěže (Mistrovství či Přebory kraje) nebo na základě výsledků
vícekolové krajské soutěže;
f) jeden závodník, kterého může do každé kategorie nominovat Rada Reprezantace
ČSKe (divoká karta reprezentace) a který je aktuálně minimálně v širším výběru
reprezentace a nesplňuje žádnou z výše uvedených nominačních podmínek. Divoké
karty reprezentace platí pouze pro věkové kategorie dorostenci, dorostenky, junioři,
juniorky, muži, ženy;
g) jeden závodník, kterého může do každé kategorie nominovat STK ČSKe (divoká karta
STK) a který nesplňuje žádnou z výše uvedených nominačních podmínek. Divoká
karta STK platí pro všechny věkové kategorie a její uplatnění musí být vždy
odůvodněné.
(6) Kompletní nominace na MČR je průběžně vedena STK ČSKe a je veřejně přístupná na
webových stránkách ČSKe nebo STK ČSKe.
(7) Širší i užší výběr reprezentace je průběžně veden Radou Reprezentace ČSKe a je veřejně
přístupný na webových stránkách ČSKe nebo STK ČSKe.
(8) Všechny rozhodčí na soutěž deleguje KR ČSKe.
(9) Na MČR se použije systém vyřazovacího boje s úplnou repasáží (čl. 13).
(10) Startovné určuje VV ČSKe na základě návrhu STK ČSKe. Startovné se hradí dle
propozic na MČR.
Čl. 7
Mistrovské soutěže týmů
(1) ČSKe pořádá nejvyšší dlouhodobou soutěž disciplíny kumite tým pod názvem Česká liga
karate kumite tým (dále jen „ČLK“). ČLK je otevřenou soutěží.
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(2) Podmínkou účasti v dané sezóně ČLK je zaslání vyplněné přihlášky a soupisky, které
zveřejní STK ČSKe na webových stránkách ČSKe nebo STK ČSKe nejméně měsíc před
prvním kolem ČLK. Vyplněná přihláška a soupiska na ČLK musí být zaslána na e-mailovou
adresu STK ČSKe nejpozději 10 dnů před termínem prvního kola ČLK, nerozhodne-li STK
ČSKe o jiném datu uzávěrky přihlášek. Soupiska na ČLK musí obsahovat minimálně pět,
maximálně deset závodníků pro soutěž mužů, a minimálně tři, maximálně šest závodníků pro
soutěž ostatních věkových kategorií, z nichž alespoň polovina musí být z mateřského klubu.
Pokud není dodržena podmínka o počtu závodníků z mateřského klubu, musí název týmu
obsahovat slovo „výběr“. Soupisku na ČLK je možno doplňovat za splnění výše uvedených
podmínek i během dalšího průběhu ČLK. Každý závodník může být uveden pouze na jedné
soupisce.
(3) Podmínkou startu na každém jednotlivém kole ČLK je nahlášení účasti u STK soutěže a
odevzdání soupisky přítomných závodníků pro dané kolo STK soutěže. Na jednotlivá kola je
nominováno pět závodníků s maximálním počtem dvou náhradníků pro kumite mužů a tři
závodníci s maximálním počtem jednoho náhradníka pro ostatní věkové kategorie.
(4) Podmínkou startu týmu v jednotlivém zápase ČLK je vyplnění soupisky pro daný zápas a
její odevzdání příslušnému panelu rozhodčích.
(5) ČLK se pořádá v disciplíně kumite tým v kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky,
dorostenci, dorostenky. VV ČSKe na základě návrhu STK ČSKe může před každým
ročníkem ČLK kategorie upravit, a to i z hlediska věkového rozpětí jednotlivých věkových
kategorií. Jednotlivé kategorie jsou otevřeny v případě minimálního počtu tří přihlášených
týmů z různých klubů. Zápasy probíhají bez hmotnostních limitů.
(6) ČLK se skládá ze tří základních kol a jednoho finálového kola.
(7) Během základních kol se používá soutěžní systém každý s každým minimálně jeden zápas
dle počtu přihlášených týmů (čl. 13). Nastane-li situace, že bude počet přihlášených týmů v
jedné kategorii tak velký, že se systém každý s každým nebude moci použít, zvolí STK ČSKe
pro danou kategorii alternativní soutěžní systém.
(8) O pořadí týmů v jednotlivých kategoriích po základních kolech rozhoduje v tomto pořadí počet bodů, rozdíl skóre utkání týmů, rozdíl skóre zápasů jednotlivých závodníků. V případě
rovnosti všech tří kritérií rozhoduje v tomto pořadí - poměr skóre utkání týmů, poměr skóre
zápasů jednotlivých závodníků. Za vítězství v daném utkání získává tým 2 body, za remízu 1
bod, za prohru 0 bodů.
(9) Do finálového kola postupují první čtyři týmy ze základních kol. V případně rovnosti
pořadí na postupových pozicích rozhoduje o konečném pořadí týmů vzájemný zápas
dotčených týmů. V případě rovnosti pořadí u tří a více klubů rozhodnou o konečném pořadí
zápasy každý s každým mezi dotčenými týmy. V případě těchto rozhodujících zápasů není
přípustná remíza; pro dané zápasy se použijí pravidla disciplíny kumite tým pro soutěžní
systém vyřazovacího boje.
(10) Ve finálovém kole ČLK se použije systém vyřazovacího boje bez repasáže s variantou
jednoho třetího místa (čl. 13). Ve finálovém kole není přípustná remíza; pro zápasy se použijí
pravidla disciplíny kumite tým pro soutěžní systém vyřazovacího boje. Do prvního
semifinálového boje proti sobě nastoupí týmy, které skončily během základních kol na
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prvním a čtvrtém místě. Do druhého semifinále proti sobě nastoupí týmy, které skončily
během základních kol na druhém a třetím místě. V případě účasti pouze tří týmů v dané
kategorii se stává vítěz základních kol automatickým finalistou a týmy na druhém a třetím
místě proti sobě nastoupí v semifinále; poražený semifinalista získává celkové třetí místo.
(11) Vítěz ČLK získává titul Mistr České republiky v karate kumite tým.
(12) V ČLK mohou startovat závodníci s minimálním technickým stupněm 6.kyu karate.
(13) Všechny rozhodčí na soutěž deleguje Komise rozhodčích ČSKe.
(14) Startovné na ČLK schvaluje VV ČSKe na základě návrhu STK ČSKe. Startovné na ČLK
musí být zaplaceno 10 dnů před termínem prvního kola ČLK. Startovné se může zaplatit
převodem na účet ČSKe nebo hotově na sekretariátu ČSKe.
(15) Finálové kolo ČLK se koná zároveň s Mistrovstvím ČR seniorů a Masters.
Čl. 8
Národní poháry
(1) ČSKe pořádá v dané závodní sezóně národní poháry pro kategorie mládeže a národní
poháry pro kategorie seniorů. Národní poháry pro kategorie seniorů se pořádají společně se
základními koly ČLK.
(2) Start na národních pohárech je otevřený. Na národních pohárech jsou otevřeny všechny
kategorie dle tohoto soutěžního řádu v disciplínách kata jednotlivci a kumite jednotlivci pro
dané věkové kategorie. Všechny národní poháry mají totožný koeficient (bodování dle
koeficientů je stejné jako u nominačních turnajů a je upraveno v čl. 9 odst. 3 a 4).
(3) V disciplínách kumite mohou startovat závodníci s minimálním technickým stupněm
6.kyu karate, v disciplíně kata mohou startovat závodníci s minimálním technickým stupněm
8.kyu karate.
(4) Vítěz národního poháru neobdrží žádný oficiální titul ČSKe. Jeho bodový zisk je započten
do nominačního žebříčku, a to i v případě, že byl ve své kategorii na turnaji sám a zvítězil bez
boje.
(5) Slučování věkových ani hmotnostních kategorií není v nominačních kategoriích přípustné.
Nominační kategorie je na turnaji otevřena, pokud je do ní přihlášen alespoň jeden závodník,
který splňuje podmínky startu na dané soutěži pro danou kategorii a je připraven v této
kategorii startovat.
(6) Rozhodčí nominuje v plném počtu KR ČSKe.
(7) Na národních pohárech se používá systém vyřazovacího boje s úplnou repasáží (čl. 13).
(8) Startovné určuje pořadatel na základě doporučení STK ČSKe.
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(9) Na národních pohárech není možný start závodníků zahraničních klubů.
Čl. 9
Nominační turnaje na MČR
(1) Start na nominačním turnaji je otevřený. Nominační turnaje obsahují nominační kategorie,
jejichž výsledky jsou započítávány do nominačního žebříčku pro postup na MČR. Nominační
kategorie určuje nominačním turnajům pro daný rok STK ČSKe. Nominační turnaj může
obsahovat i nenominační kategorie, které se nezapočítávají do nominačních žebříčků. Mohou
však mít vliv pro určení na posledním postupovém místě v případě rovnosti bodů [viz čl. 6
odst. 5 písm.c)].
(2) Nominačním turnajům přiřazuje STK ČSKe pro daný rok koeficienty, které určují
závodníkům počet bodů do nominačního žebříčku pro MČR. Koeficienty jsou turnajům
přiřazovány především na základě počtu zahraničních závodníků, klubů a států na
medailových pozicích, počtem českých závodníků z první desítky žebříčku ČSKe pro danou
věkovou kategorii z předchozího roku, celkovým počtem zúčastněných závodníků i kvalitou
organizace turnaje.
(3) U turnajů s přiděleným koeficientem 1 se do nominačního žebříčku započítávají pouze
umístění na medailových pozicích, a to následovně:
1. místo
12 bodů;
2. místo
8 bodů;
3. místo
4 body.
(4) U turnajů s přiděleným koeficientem vyšším než 1 se do nominačního žebříčku
započítávají umístění na medailových pozicích, a dále umístění na pátých a sedmých místech.
O umístění na pátém, resp. sedmém místě rozhoduje pouze umístění v repasáži, přičemž páté
místo obsadí závodník, který v repasáži prohrál souboj o třetí místo, a sedmé místo obsadí
závodník, který v repasáži prohrál jedno kolo před bojem o třetí místo.
Pro koeficient 2 odpovídá jednotlivým umístěním následující bodový zisk:
1. místo
24 bodů
2. místo
16 bodů
3. místo
8 bodů
5. místo
4 body
7. místo
2 body
Bodová hodnocení u turnajů s vyšším přiděleným koeficientem odpovídají násobku
tohoto koeficientu a bodového hodnocení pro turnaje s přiděleným koeficientem 1, přičemž
pro pátá a sedmá místa musí být v daném hodnocení zachován stejný poměr jako u
koeficientu 2. Koeficient může být pouze celé kladné číslo.
(5) V disciplínách kumite mohou startovat závodníci s minimálním technickým stupněm
6.kyu karate, v disciplíně kata mohou startovat závodníci s minimálním technickým stupněm
8.kyu karate.
(6) Vítěz nominačního turnaje neobdrží žádný oficiální titul ČSKe. Jeho bodový zisk je
započten do nominačního žebříčku, a to i v případě, že byl ve své kategorii na turnaji sám a
zvítězil bez boje.
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(7) Nominační kategorie jsou pořádány v disciplínách kata jednotlivci a kumite jednotlivci.
Slučování věkových ani hmotnostních kategorií není v nominačních kategoriích přípustné.
Nominační kategorie je na turnaji otevřena, pokud je do ní přihlášen alespoň jeden závodník,
který splňuje podmínky startu na dané soutěži pro danou kategorii a je připraven v této
kategorii startovat.
(8) Časové limity kumite mohou být po dohodě s STK ČSKe upraveny v propozicích nebo na
místě po dohodě s STK soutěže v případě, že by dodržení předepsaných časových limitů
ohrozilo včasné ukončení turnaje. Takovýto krok musí být pořadatelem dodatečně oznámen
STK ČSKe, a to nejpozději do dvou dnů od data skončení turnaje.
(9) Rozhodčí zajišťuje pořadatel ve spolupráci s KR ČSKe.
(10) Na nominačních turnajích se používá systém vyřazovacího boje s úplnou repasáží
(čl. 13).
(11) Startovné určuje pořadatel na základě doporučení STK ČSKe.
(12) V nenominačních kategoriích může pořadatel určit jiné věkové kategorie kata a jiné
věkové a hmotnostní kategorie kumite. Soutěžním systémem je vyřazovací způsob boje s
úplnou repasáží (čl. 13). Pořadatel může zvolit i jiný soutěžní systém a může do soutěže
zařadit i disciplíny a kategorie v tomto soutěžním řádu výslovně neuvedené, musí to však
uvést v propozicích turnaje.
Čl. 10
Krajské postupové soutěže na Mistrovství České republiky
Krajské postupové soutěže na MČR pořádají krajské svazy karate dle tohoto
soutěžního řádu a dle vlastních dodatků, které však nesmí být v rozporu s tímto soutěžním
řádem. Na základě těchto soutěží krajský svaz karate určuje v jednotlivých věkových
kategoriích kata jednotlivců a v jednotlivých věkových a hmotnostních kategoriích kumite
jednotlivců jednoho závodníka, který postoupí na MČR. Tento závodník se nazývá Mistr
kraje a krajský svaz ho určuje jako vítěze Mistrovství kraje nebo vítěze žebříčku z více
krajských soutěží.
Krajskou nominaci na MČR je STK krajského svazu povinen zaslat nejpozději 5 dnů
před konáním MČR dané kategorie na e-mailovou adresu STK ČSKe.
čl. 11
Ostatní turnaje pořádané pod záštitou ČSKe.
(1) Záštitu ČSKe nad turnaji schvaluje VV ČSKe, který také může schválit odchylky od
soutěžního řádu pro daný turnaj.
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(2) Podmínky startu, zařazení do věkových a hmotnostních kategorií, organizace soutěže či
úpravy v pravidlech jsou dány propozicemi na turnaj. Pokud propozice neurčují jinak, řídí se
soutěž soutěžním řádem.
(3) Otevření soutěžní kategorie je dáno propozicemi. Pořadatel může při nedostatku
startujících závodníků v disciplíně kumite sloučit hmotnostní kategorie. Start závodníků ve
sjednocené kategorii pořadatel konzultuje s trenéry závodníků (platí pro závodníky do 18 let)
nebo přímo se závodníky (platí pro kategorii seniorů a Masters). Pořadatel může při
nedostatku startujících závodníků v disciplíně kata sloučit věkové kategorie.
(4) Rozhodčí zajišťuje pořadatel ve spolupráci s KR ČSKe.

Část čtvrtá
Pravidla soutěží a rozhodování

Čl. 12
(1) Na soutěžích platí pravidla WKF pro kata i kumite s dodatky ČSKe. V nenominačních
kategoriích na nemistrovských soutěžích mohou pořadatelé upravit pravidla soutěže kata,
nikoliv však kumite.
(2) Rozhodcovské zabezpečení zajišťuje KR ČSKe, není-li v tomto soutěžním řádu stanoveno
jinak.

Část pátá
Soutěžní systémy
Čl. 13
(1) Pro účely tohoto předpisu se rozumí soutěžními systémy:
a) Systém každý s každým; Používá se především u vícekolových soutěží ČLK. Každý
ze závodníků/týmů se v tomto systému střetne se všemi závodníky/týmy v dané
kategorii. V tomto systému je přípustným výsledkem daného utkání remíza.
b) Systém vyřazovacího boje; Používá se především u jednorázových soutěží, a to
nalosováním dvojic závodníků/týmů, ze kterých postupuje do další fáze soutěže vždy
vítěz daného utkání. Zápis závodníků do rozpisu dané kategorie (dále jen tzv.
„pavouk“) se uskutečňuje prostřednictvím losovacího programu. Závodníci jsou
losováni do utkání prvního kola, popřípadě předkola v případě, že je počet závodníků
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jiný, než 1, 2, 4, 8, 16, 32 a dalších čísel řady 2 x (x je reálné celé kladné číslo). Pokud
je to možné, závodníci ze stejného klubu nejsou proti sobě zapsáni do utkání svého
úvodního kola.
I. Systém vyřazovacího boje s úplnou repasáží; Tento systém se používá pouze
s variantou se dvěma třetími místy. Závodníci postupují pavoukem až do
finále. Účastníci finálového zápasu bojují o první a druhé místo. O jedno třetí
místo bojují závodníci vyřazení stejným finalistou. Závodníci jsou proti sobě
losováni ve stejném pořadí, v jakém byli finalistou vyřazeni. O druhé bronzové
umístění se stejným způsobem střetnou závodníci vyřazení druhým finalistou.
Pro turnaje určené soutěžním řádem se z úplné repasáže určí i pátá a sedmá
místa, a to způsobem popsaným v čl. 8 odst. 4.
II. Systém vyřazovacího boje s krátkou repasáží; Tento systém se používá
pouze s variantou se dvěma třetími místy. Závodníci postupují pavoukem až do
finále. Účastníci finálového zápasu bojují o první a druhé místo. O jedno třetí
místo bojuje čtvrtfinalista a semifinalista vyřazení jedním z finalistů, o druhé
třetí místo bojují čtvrtfinalista a semifinalista vyřazení druhým z finalistů.
III. Systém vyřazovacího boje bez repasáže. Závodníci postupují pavoukem až
do finále. Účastníci finálového zápasu bojují o první a druhé místo. Při
systému s variantou s dvěma třetími místy získávají semifinalisté třetí místa,
při systému s variantou s jedním třetím místem spolu bojují o třetí místo.
(2) Závodníka smí do soutěžního pavouka dodatečně dopsat hlavní rozhodčí panelu pouze se
souhlasem STK soutěže. Pokud to STK soutěže uzná za vhodné, je kategorie po dopsání
závodníka nebo více závodníků přelosována.

Část šestá
Organizace soutěží
Čl. 14
Vypisování soutěží
(1) Termíny Mistrovských soutěží (MČR, ČLK) určuje STK ČSKe v návaznosti na kalendář
WKF a EKF, především na mistrovství světa mládeže a seniorů a na mistrovství Evropy
mládeže a seniorů. MČR proběhne nejpozději 6 týdnů před mistrovstvím Evropy dané věkové
kategorie.
(2) MČR pro věkové kategorie žactva, dorostu a juniorů se pořádá vždy jako jedna dvoudenní
soutěž. MČR pro věkové kategorie mužů, žen a Masters se pořádá vždy jako jednodenní
soutěž.
(3) Termíny národních pohárů a nominačních turnajů volí pořadatel po konzultaci s STK
ČSKe tak, aby nedocházelo ke kolizím termínů s ostatními turnaji zařazenými do kalendáře
ČSKe.
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(4) Výběr národních pohárů a nominačních turnajů, celkový počet nominačních schvaluje VV
ČSKe na základě návrhu STK ČSKe. Nominační turnaje jsou vybírány především z
dlouhodobě pořádaných turnajů.
(5) Pořadatelství Mistrovských soutěží (MČR, ČLK), národních pohárů, popřípadě dalších
soutěží pod záštitou ČSKe, přiděluje STK ČSKe zájemcům o takové pořadatelství, kteří o něj
zažádají u STK ČSKe. Je-li takových zájemců více, určí pořadatele STK ČSKe. Není-li žádný
zájemce, který by o pořadatelství zažádal, zveřejní STK ČSKe na webových stránkách ČSKe
nebo STK ČSKe výzvu k přijetí pořadatelství takového turnaje.
(6) Kalendář ČSKe sestavuje STK ČSKe a schvaluje VV ČSKe. Schválený kalendář nebo
odkaz na něj se zveřejňuje na webových stránkách ČSKe.
Čl. 15
Pořádání a zajištění soutěží
(1) Pořadatel soutěže je v souvislosti s pořádáním soutěže povinen:
a) dbát pokynů STK ČSKe;
b) zajistit propozice na turnaj (základní body propozic v příloze 7) a jejich zaslání
STK ČSKe nejpozději 6 týdnů před zahájením soutěže;
c) zajistit halu s odpovídajícím počtem tatami, zázemím pro závodníky, rozhodčí a
diváky;
d) zajistit kvalifikovaný zdravotní dozor v počtu minimálně jedné kvalifikované
osoby na dvě tatami, přičemž nelze mít jednu kvalifikovanou osobu pro dvě tatami
v různých halách;
e) zajistit bezproblémový přístup zdravotního dozoru k jednotlivým zápasovým
plochám;
f) zajistit technické vybavení, zejména časomíry, stolky a židle pro prezentaci,
hlavního rozhodčího, lékaře a rozhodčí na jednotlivých zápasištích, praporky pro
rozhodčí, ozvučení včetně mikrofonu;
g) zajistit řádně označené prostory s předepsaným vybavením pro antidopingovou
kontrolu;
h) ve spolupráci s KR ČSKe zajistit dostatečný počet rozhodčích, a to tak, aby každé
zápasiště bylo obsazeno předepsaným počtem rozhodčích navýšeným o jednoho
rozhodčího z důvodu střídání a odpočinku jednotlivých rozhodčích;
i) zajistit pořadatelskou službu včetně řádně proškolené obsluhy časomír;
j) zajistit možnost ubytování a občerstvení pro rozhodčí a STK soutěže;
k) zajistit prodej občerstvení pro závodníky a diváky v souladu s obecně závaznými
právními předpisy;
l) zajistit přehledné označení, především šaten pro závodníky a rozhodčí, označení
tatami, umístění prezentace, umístění hlavního rozhodčího a umístění lékaře;
m) zajistit ceny dle propozic a vyhlášení vítězů;
n) ve spolupráci s STK ČSKe zajistit STK soutěže a zajistit mu jednoho pomocníka v
průběhu turnaje;
o) zajistit plochu pro vylepování nalosovaných pavouků;
p) zajistit, aby byla soutěž ukončena včas, tedy tak, aby délkou trvání soutěže ještě
nebylo ohroženo zdraví závodníků, případně objektivní rozhodování rozhodčích;
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q) vypracovat zprávu o turnaji dle pokynů STK ČSKe.
(2) STK soutěže je v souvislosti s pořádáním soutěže povinen:
a) před soutěží zkontrolovat náležitosti zaslaných přihlášek;
b) zajistit váhu na převážení závodníků;
c) zajistit formuláře pro zápis o utkání;
d) dle časového rozpisu uvedeného v propozicích zaprezentovat závodníky,
popřípadě týmy do jednotlivých kategorií;
e) dle časových možností převážit závodníky pro hmotnostní kategorie kumite před
začátkem dané hmotnostní kategorie; v případě MČR je převážení povinné pro
všechny zúčastněné závodníky;
f) nalosovat závodníky, popřípadě týmy do jednotlivých kategorií;
g) zpracovat výsledky dle typu soutěže (u nominačních turnajů dle jejich bodového
koeficientu) a výsledky zaslat STK ČSKe nejpozději do dvou dnů od data skončení
soutěže;
h) odevzdat startovní listiny, popřípadě přihlášky STK ČSKe v tištěné nebo
elektronické podobě nejpozději do čtyř týdnů od data skončení soutěže;
i) odevzdat vyplněné pavouky a výsledkové listiny v tištěné nebo elektronické
podobě STK ČSKe nejpozději do čtyř týdnů od data skončení soutěže.
(3) STK soutěže je dále oprávněn vydávat rozhodnutí v mezích tohoto soutěžního řádu, je-li
potřeba takové rozhodnutí vydat bezodkladně a nelze-li zajistit vydání rozhodnutí STK ČSKe.
(4) STK ČSKe je v souvislosti s pořádáním soutěže povinen:
a) ve spolupráci s pořadatelem zajistit STK soutěže;
b) zajistit zpracování výsledků soutěže, jejich začlenění do nominačních a dalších
žebříčků, zveřejnit výsledky nebo odkaz na výsledky na webových stránkách
ČSKe nebo STK ČSKe;
c) u MČR zajistit nominaci závodníků a tuto nominaci nebo odkaz na nominaci
zveřejnit na webových stránkách ČSKe nebo STK ČSKe nejpozději tři týdny před
termínem konání MČR;
d) u ČLK zveřejnit na webových stránkách ČSKe nebo STK ČSKe přihlášky a
podmínky účasti v ČLK na daný ročník nejpozději tři týdny před termínem konání
prvního kola ČLK
Čl. 16
Podmínky startu na soutěžích
(1) Závodník startující na soutěžích ČSKe nebo organizovaných pod záštitou ČSKe se musí
řádně zaregistrovat na každé jednotlivé soutěži, musí mít platný průkaz karate či budo a musí
mít zaplacenu elektronickou členskou známku ČSKe. Závodník musí startovat za mateřský
klub nebo za klub, ve kterém je na hostování, není-li dále stanoveno jinak. Závodník startuje
ve věkové kategorii kata a ve věkové a hmotnostní kategorii kumite dle podmínek
stanovených tímto soutěžním řádem. Start zahraničních závodníků je upřesněn v odst. 15.
(2) Závodník musí být zapsán na přihlášku na soutěž za mateřský klub nebo za klub, ve
kterém je na hostování. Přihláška musí být zaslána nebo odevzdána STK ČSKe, případně
STK soutěže. Způsob a datum zaslání nebo odevzdání přihlášky se řídí propozicemi na
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soutěž. Pokud není přihláška konkrétně upravena na danou soutěž, může trenér nebo závodník
použít obecnou přihlášku na soutěž STK ČSKe (viz příloha 1). Závodník nebo jeho kouč musí
zaslanou přihlášku potvrdit na soutěži při prezentaci, jejíž podmínky a časový rozpis je určen
propozicemi na soutěž. Závodník se musí prokázat platným průkazem karate či budo a musí
mít pro svůj start uhrazeno startovné. U soutěže ČLK musí být tým přihlášen před termínem
prvního kola ČLK vyplněnou přihláškou zaslanou na e-mailovou adresu STK ČSKe.
(3) Ustanovení předchozího odstavce platí přiměřeně i pro soutěž Mistrovství České
republiky. Na přihlášku však mohou být zapsáni pouze závodníci, kteří splňují nominační
kritéria pro start na Mistrovství České republiky dle tohoto soutěžního řádu, případně
závodníci startující v otevřených kategoriích (kata tým, kategorie Masters).
(4) Platný průkaz karate či budo musí obsahovat:
a) vyplnění předepsaných údajů o závodníkovi (jméno a příjmení, bydliště, datum
narození);
b) fotografii závodníka;
c) potvrzený příslušný technický stupeň karate;
d) potvrzení o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku od data zahájení turnaje;
e) potvrzenou příslušnost ke klubu, popřípadě hostování;
f) datum vydání průkazu s podpisem zástupce klubu;
g) razítko příslušného svazu;
Zařazení do věkové kategorie
(5) Zařazení do věkové kategorie je dáno věkem závodníka v den zahájení soutěže. U
vícedenních soutěží je za den zahájení soutěže považován první den soutěže. Závodník může
pro určité turnaje využít střídavého startu či ostaršení.
Závodník může na jednom turnaji startovat pouze v jedné věkové kategorii jednotlivců
(výjimku tvoří kategorie kata muži/ženy - kata junioři/juniorky nebo kategorie Masters muži/ženy v kata i kumite; obdobně se postupuje u tzv. kategorie U21, pokud je na turnaji
otevřena, v kombinaci s kategorií muži/ženy v kata i kumite). Pokud to podmínky soutěžního
řádu pro jednotlivé druhy soutěží povolují, může závodník startovat v jedné věkové kategorii
v soutěži jednotlivců a v jiné věkové kategorii v soutěži týmů. Stejně tak může závodník
startovat v jedné věkové kategorii v disciplíně kata jednotlivci a v jiné věkové kategorii
v disciplíně kumite jednotlivci. Zařazení do věkové kategorie ČLK je dáno předpisem STK
ČSKe pro danou sezónu ČLK.
Pořadatel turnaje může po dohodě s STK ČSKe nebo STK soutěže připustit na svém
turnaji start závodníků v jejich aktuální i v nejbližší vyšší věkové kategorii zároveň. Takové
opatření může učinit i během již probíhajícího turnaje, vždy však s ohledem na hladký průběh
tohoto turnaje a na jeho včasné ukončení. Toto opatření se může týkat i jen některých
věkových kategorií. Takovýto start ve dvou věkových kategoriích však není přípustný u
mistrovských soutěží.
Střídavý start
(6) Střídavý start platí pro národní poháry a nominační turnaje na MČR v nominačních
kategoriích a pokud propozice neurčují jinak, tak i pro kategorie nenominační. Střídavý start
umožňuje závodníkovi vybrat si svou věkovou kategorii (věková kategorie závodníka v den
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turnaje) nebo nominační kategorii (věková kategorie závodníka v den nejbližšího MČR). Pro
start v nominační kategorii není třeba žádné písemné žádosti. Závodník startuje na
odpovědnost trenéra nebo vedoucího družstva.
Ostaršení
(7) Pokud to umožňuje soutěžní řád pro jednotlivé druhy soutěží, může závodník využít startu
v nejbližší vyšší věkové kategorii. Takto však může být ostaršen pouze závodník, u kterého
dojde k ostaršení maximálně o jeden rok. Pro start v této vyšší věkové kategorii je nutné kopii
vyplněné a podepsané "Žádosti o zařazení závodníka do vyšší věkové kategorie" (viz příloha
2) zaslat na e-mailovou adresu STK ČSKe a ve vytištěné formě odevzdat při prezentaci na
soutěži. Na MČR lze ostaršení uplatnit pouze v disciplíně kata tým, v disciplínách kata
jednotlivci a kumite jednotlivci může ostaršení schválit pouze STK ČSKe po dohodě s Radou
reprezentace ČSKe; výjimkou je ostaršení na MČR seniorů, které se obecně připouští
v případech, kdy by se ostaršovaný závodník z důvodu věku nemohl v daném kalendářním
roce účastnit MČR mládeže. I v takovém případě je však potřeba zaslat STK ČSKe „Žádost o
zařazení závodníka do vyšší věkové kategorie“, jak je uvedeno výše.
Zařazení do hmotnostní kategorie
(8) Závodník startuje ve své hmotnostní kategorii, a to s tolerancí 0,5 kg při horní hranici v
nejnižší hmotnostní kategorii, pro dolní hranici v nejvyšší hmotnostní kategorii a pro horní i
dolní hranici v ostatních hmotnostních kategoriích. Na nominačních turnajích je možné využít
startu v nejbližší vyšší hmotnostní kategorii. Pro start v nejbližší vyšší hmotnostní kategorii je
nutné kopii vyplněné a podepsané "Žádosti o zařazení závodníka do vyšší hmotnostní
kategorie" (viz příloha 3) zaslat na e-mailovou adresu STK ČSKe a ve vytištěné formě
odevzdat při prezentaci na turnaji.
Závodní sezóna
(9) Jednou závodní sezónou ČLK jsou všechna kola ČLK daného ročníku. Závodní sezóna
v ostatních soutěžích trvá od prvního národního poháru nebo nominačního turnaje s
nominační kategorií pro nejbližší MČR, ve které závodník startuje, až po MČR dané kategorie
včetně.
Změna příslušnosti ke klubu
(10) Závodník může změnit na soutěžích pořádaných ČSKe nebo pořádaných pod záštitou
ČSKe příslušnost ke klubu v přestupních obdobích, není-li dále stanoveno jinak. Letním
přestupním obdobím je termín 1.-31.8., zimním přestupním obdobím je termín 15.12.-15.1.
Závodníci kategorie seniorů mohou změnit příslušnost ke klubu rovněž v období mezi MČR
seniorů a nejbližším dalším nominačním turnajem či národním pohárem pro kategorii seniorů.
Takovou změnu musí závodník, případně jeho zákonný zástupce, či vedoucí nového klubu
závodníka sdělit STK ČSKe na e-mailovou adresu STK ČSKe formou vyplněného formuláře
(viz příloha 8). Závodník startuje v průběhu sezóny mezi jednotlivými přestupními termíny
pouze za jeden klub. O změně startu závodníka za klub v termínu mimo přestupní období
může rozhodnout STK ČSKe, a to na základě podnětu závodníka, případně jeho zákonného
zástupce, či vedoucího klubu, zaslaného na e-mailovou adresu STK ČSKe formou vyplněného
formuláře (viz příloha 8); každý takový podnět musí být náležitě odůvodněn a musí obsahovat
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všechny okolnosti rozhodné pro takovou změnu. Závodník při každé změně startu za klub
musí mít s bývalým klubem vyřešené veškeré povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek
s bývalým mateřským klubem, pokud takové smluvní podmínky existují.
Hostování
(11) Hostování umožňuje závodníkovi startovat za jiný, než mateřský klub. S hostováním
závodníka musí vždy souhlasit zástupce mateřského klubu.
Hostování v soutěži jednotlivců
(12) Závodník může startovat v soutěži jednotlivců za jiný, než mateřský klub, pokud
zástupce klubu, za který závodník bude startovat, zašle vyplněnou a podepsanou kopii
formuláře pro "Hostování závodníka v soutěži jednotlivců" (viz příloha 4) na e-mailovou
adresu STK ČSKe a vytištěnou formou formuláře se prokáže při prezentaci na soutěži.
Závodník může mít v průběhu jedné sezóny hostování pouze v jednom klubu a v jednom
období, které nesmí být přerušeno startem za jiný klub (týká se pouze mistrovských soutěží a
nominačního systému na MČR, včetně krajských soutěží).
Hostování v ČLK
(13) Závodník může startovat v ČLK za tým svého mateřského klubu nebo klubu, ve kterém
je na hostování.
(14) Závodník může v ČLK startovat za jiný, než mateřský klub, nebo za klub, ve kterém je
na hostování, pokud zástupce klubu, za který závodník bude v ČLK startovat, zašle na emailovou adresu STK ČSKe vyplněný formulář pro "Hostování závodníka v ČLK" (viz
příloha 5) a podepsaný formulář odevzdá STK při prezentaci na soutěži. Hostování v ČLK
neomezuje start závodníka za jeho mateřský klub nebo klub, ve kterém je na hostování,
v jiných soutěžích než ČLK.
Hostování v týmových disciplínách
(15) Závodník může startovat v disciplíně kata tým nebo kumite team na jednotlivých
soutěžích mimo ČLK za jiný než mateřský klub, nebo za klub, ve kterém je na hostování,
pokud zástupce klubu, za který závodník bude startovat, zašle na e-mailovou adresu STK
ČSKe vyplněný formulář pro "Hostování závodníka pro disciplínu kata/kumite tým" (viz
příloha 6) a podepsaný formulář odevzdá STK při prezentaci na soutěži. Toto hostování
neomezuje start závodníka za jeho mateřský klub nebo klub, ve kterém je na hostování,
v jiných disciplínách na tomtéž nebo jiném turnaji.
Start zahraničních závodníků
(16) Na soutěžích včetně nominačních turnajů mohou startovat závodníci zahraničních klubů,
pokud splní podmínky registrace na soutěž dané propozicemi soutěže. Start závodníků
zahraničních klubů není přípustný na národních pohárech a mistrovských soutěžích. Pokud se
zahraniční závodníci chtějí zařadit do nominačního systému na MČR a účastnit se MČR, nebo
se chtějí účastnit národních pohárů či ČLK, musí splňovat následující podmínky:
a) musí být členy právnické osoby sdružené v ČSKe;
b) musí splňovat všechny podmínky startu na soutěži dané soutěžním řádem;
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c) v dané závodní sezóně nesmí startovat za žádný zahraniční klub.
Za splnění výše uvedených podmínek odpovídá klub, za který zahraniční závodník startuje.

Část sedmá
Procesní ustanovení
Čl. 17
(1) Proti každému rozhodnutí STK soutěže je přípustná stížnost.
(2) Stížnost musí být podána písemně, a to účastníkem soutěže uvedeným v čl. 1 odst. 7 písm.
a) až d) nebo členem ČSKe, jehož se dané rozhodnutí dotýká. Za nezletilého závodníka tak
může učinit jen jeho zákonný zástupce nebo trenér či vedoucí výpravy, který ho na dané
soutěži doprovází. Písemnou formou se rozumí i zaslání stížnosti prostřednictvím e-mailu na
oficiální e-mailovou adresu STK ČSKe. Ve stížnosti musí být uvedeno, v čem je spatřována
nesprávnost napadaného rozhodnutí, a musí obsahovat odůvodnění.
(3) Stížnost musí být podána nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se stěžovatel o
rozhodnutí dozví.
(4) O stížnosti proti rozhodnutí STK soutěže rozhoduje STK ČSKe svými třemi členy
většinovým systémem.

Část osmá
Závěrečná ustanovení
Čl. 18
Tímto soutěžním řádem se ruší všechny předešlé verze soutěžního řádu ČSKe.
Tento soutěžní řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2013.
Za STK ČSKe vypracovali Kamil Guzek, Jiří Kotala
Za VV ČSKe
Ing. Jiří Boček, předseda ČSKe
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ
Klub:
Soutěž:
Kouč:

č.

Příjmení a
jméno

Datum:
E-mail:

Mobil:

Datum
narození

Věková
kategorie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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STV

Kata
ANO/NE

Kumite
Hmotnost BRH

PŘÍLOHA 2

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ZÁVODNÍKA DO VYŠŠÍ VĚKOVÉ KATEGORIE
Základní údaje
Jméno a příjmení závodníka:
.......................................................................................
Datum narození:
.......................................................................................
Klub:
.......................................................................................

Zařazení sportovce do kategorie, ve které dosud startuje
.............................................
Zařazení sportovce do vyšší věkové kategorie, ve které
bude startovat:
.............................................
Diciplína, ve které bude ostaršený sportovec startovat
(kata, kumite, kata team, kumite team, liga karate):
.............................................

Podpis sportovce:
..................................
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce:
..................................
Podpis trenéra odpovědného za další vedení ve vyšší kategorii
..................................
Razítko klubu:

Datum:
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PŘÍLOHA 3

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ZÁVODNÍKA DO VYŠŠÍ HMOTNOSTNÍ KATEGORIE
Základní údaje
Jméno a příjmení závodníka:
.......................................................................................
Datum narození:
.......................................................................................
Klub:
.......................................................................................

Zařazení sportovce do kategorie, ve které dosud startuje
.............................................
Zařazení sportovce do vyšší hmotnostní kategorie, ve které
bude startovat:
.............................................
Diciplína, ve které bude ostaršený sportovec startovat
(kata, kumite, kata team, kumite team, liga karate):
.............................................

Podpis sportovce:
..................................
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce:
..................................
Podpis trenéra
..................................
Razítko klubu:

Datum:
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PŘÍLOHA 4

FORMULÁŘ PRO HOSTOVÁNÍ ZÁVODNÍKA V SOUTĚŽI JEDNOTLIVCŮ
pro rok:
Základní údaje
Jméno a příjmení závodníka:
.......................................................................................
Datum narození:
.......................................................................................
Mateřský klub
.......................................................................................
Hostování do klubu:
.......................................................................................
Hostování od - do
..................................

Podpis sportovce:
..................................
Podpis trenéra mateřského klubu sportovce:
..................................
Podpis trenéra klubu, ve kterém bude závodník hostovat

Razítko mateřského klubu:

Datum:
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..................................

PŘÍLOHA 5

FORMULÁŘ PRO HOSTOVÁNÍ ZÁVODNÍKA V ČLK
pro rok:
Základní údaje
Jméno a příjmení závodníka:
.......................................................................................
Datum narození:
.......................................................................................
Mateřský klub
.......................................................................................
Hostování do klubu:
.......................................................................................
Hostování od - do
..................................

Podpis sportovce:
..................................
Podpis trenéra mateřského klubu sportovce:
..................................
Podpis vedoucího týmu 1.ligy, ve které bude sportovec startovat
..................................
Razítko mateřského klubu:

Datum:
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PŘÍLOHA 6

FORMULÁŘ PRO HOSTOVÁNÍ ZÁVODNÍKA V DISCIPLÍNĚ
KATA/KUMITE TÝM
pro rok (turnaj):
Základní údaje
Jméno a příjmení závodníka:
.......................................................................................
Datum narození:
.......................................................................................
Mateřský klub
.......................................................................................
Hostování do klubu:
.......................................................................................
Hostování od – do (na turnaj)
..................................

Podpis sportovce:
..................................
Podpis trenéra mateřského klubu sportovce:
..................................
Podpis vedoucího týmu kata/kumite, ve kterém bude závodník hostovat
.................................
Razítko mateřského klubu:

Datum:
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PŘÍLOHA 7

ZÁKLADNÍ BODY PROPOZIC ČSKe
NÁZEV TURNAJE
1. Pořadatel
2. Datum turnaje
3. Místo soutěže (název haly, přesná adresa
4. Ředitel turnaje (jméno a příjmení, kontakt mobil a email)
5. Rozhodčí (kdo deleguje, jméno, příjmení a kontakt hlavního
rozhodčího)
6. Lékař – zajišťuje pořadatel
7. Soutěžní podmínky – platný průkaz karate nebo budo
8. Soutěžní disciplíny – WKF, ČSKe, popřípadě konkrétní vypsání či
upřesnění
9. Pravidla – WKF včetně dodatků ČSKe, popřípadě upřesnění pro
jednotlivé kategorie
10. Protesty
11. Přihlášky – upřesnění druhu přihlášky, způsob a adresa doručení,
termín ukončení (popřípadě i zahájení) přijímání přihlášek
12. Časový harmonogram
13. Startovné
14. Ceny
15. Ubytování

Za pořadatele: podpis

Za STK : podpis
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PŘÍLOHA 8

FORMULÁŘ PRO ZMĚNU PŘÍSLUŠNOSTI KE KLUBU
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení závodníka: ......................................................................................
Datum narození: …………...........................................................................................
Klub, ze kterého závodník přestupuje:.........................................................................
Klub, do kterého závodník přestupuje:.........................................................................
Datum přestupu: ………………………………………………
Odůvodnění přestupu (při přestupu v řádném přestupním termínu není třeba):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Podpis závodníka: …………………..................................
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce závodníka: ………...................................
Podpis trenéra klubu, ze kterého závodník přestupuje
(při přestupu v řádném přestupním termínu není třeba): …………….......................
Podpis trenéra klubu, do kterého závodník přestupuje: ..........................................
Datum: ……………………………………..
---------------------------------------------- vyplní STK ČSKe ----------------------------------------Schváleno STK dne: …………………. Podpis zástupce STK ČSKe: …………………
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