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PRAVIDLÁ VIDEO KUMITE 

 

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: 

• súťaž je rozčlenená na kategórie podľa veku, výkonnosti a pohlavia: 

Kategória:  Vek:  STV: 
Video 

KUMITE  

Video-kumite 

čas [sec] 

Starší juniori  18-20 rokov  Bez obmedzenia STV -60, -67, -75, -84, +84 kg 45 

Staršie juniorky  18-20 rokov  Bez obmedzenia STV -50, -55, -61, -68, +68 kg 45 

Juniori  16-17 rokov  Bez obmedzenia STV -55, -61, -68, -76, +76 kg 45 

Juniorky  16-17 rokov Bez obmedzenia STV -48, -53, -59, +59 kg 45 

Dorastenci  14-15 rokov Bez obmedzenia STV -52, -57, -63, -70, +70 kg 45 

Dorastenky  14-15 rokov Bez obmedzenia STV -47, -54, +54 kg 45 

Ml. dorastenci pokročilí 12-13 rokov  Bez obmedzenia STV -40, -45, -50, -55, +55 kg 30 

Ml. dorastenky pokročilé 12-13 rokov  Bez obmedzenia STV -40, -45, -50, +50 kg 30 

Ml. dorastenci začiatočníci 12-13 rokov Bez obmedzenia STV Bez rozdielu hmotnosti 30 

Ml. dorastenky začiatočníčky 12-13 rokov Bez obmedzenia STV Bez rozdielu hmotnosti 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• súťaž VIDEO KUMITE prebieha bodovým hodnotením - nie klasickým KO systémom. 

• časový limit pre VIDEO KUMITE bude  

✓ 30 sekúnd pre vekové kategórie 5 -13 ročných  

✓ 45 sekúnd pre vekové kategórie 14 ročných a starších 

• zaradenie pretekárov kategórie VIDEO KUMITE je rovnaké ako pri klasickej súťaži – 

podľa veku a váhy. Zaradenie pretekárov do hmotnostných kategórii nebude v podmienkach 

online súťaže kontrolovateľné, preto Vás vyzývame na prístup fair-play v otázke hmotností 

• Prípadné protesty rieši hlavný rozhodca súťaže 

• V prípade nízkeho počtu pretekárov v kategóriách si organizátor vyhradzuje právo spájania 

kategórií. 

Kategória:  Vek:  STV: 
Video 

KUMITE  

Video-kumite 

čas [sec] 

Starší žiaci pokročilí 10-11 rokov  Bez obmedzenia STV -30, -35, -40, +40 kg 30 

Staršie žiačky pokročilé 10-11 rokov  Bez obmedzenia STV -30, -35, -40, +40 kg 30 

Starší žiaci začiatočníci 10-11 rokov  Max. STV 7. kyu -30, -35, -40, +40 kg 30 

Staršie žiačky začiatočníčky 10-11 rokov Max. STV 7. kyu -30, -35, -40, +40 kg 30 

Mladší žiaci pokročilí 8-9 rokov Bez obmedzenia STV -26, -30, -34, +34 kg 30 

Mladšie žiačky pokročilé 8-9 rokov Bez obmedzenia STV -27, -32, -37, +37 kg 30 

Mladší žiaci začiatočníci 8-9 rokov  Max. STV 7. kyu -26, -30, -34, +34 kg 30 

Mladšie žiačky začiatočníčky 8-9 rokov Max. STV 7. kyu -27, -32, -37, +37 kg 30 

Chlapci začiatočníci 6-7 rokov Bez obmedzenia STV -22, -26, -30, +30 kg 30 

Dievčatá začiatočníčky 6-7 rokov Bez obmedzenia STV -20, -24, -28, +28 kg 30 

Chlapci, Dievčatá (mix) 5 rokov Bez obmedzenia STV Bez rozdielu hmotnosti 30 
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• Vyhlasovanie víťazov bude až po ukončení Super-finálového kola. Všetci účastníci SUPER 

FINÁLE získajú E-diplom, medailu a v prípade možností iné, napr. poukážky/zľavy na 

nákup športového vybavenia, alebo doplnkov  

• Súťažiaci  môžu štartovať vo VIDEO KUMITE iba v jednej kategórii  

• Súťaž prebieha podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. 

Bodový systém hodnotenia 

• Súťaž bude mať 2 eliminačné kolá, po ktorých sa spraví rebríček pretekárov. Prvých 6 

pretekárov (s najvyšším súčtom skóre oboch eliminačných kôl) postupuje do SUPER-

FINÁLE (3. kolo súťaže). Vo finálovom kole sa predošlé body neberú do úvahy (rozhodujú 

iba v prípade rovnosti bodov v superfinále). 

• Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu súťaže +/- 3 dni.  

• Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk. 

 

KARATE-GI / CHRÁNIČE: 

• Video musí byť natáčané v bielom karate-gi (kimone) - upravenom podľa požiadaviek SZK 

Pretekári môžu mať na sebe opasok/šerpu v súlade s farbou chráničov alebo opasok/pás 

príslušného STV 

• Nahrávanie videí vykonáva súťažiaci bosý, výnimkou je ak nahráva video v sťažených 

podmienkach (priestory mimo bytu, alebo v prírode). V týchto prípadoch môže mať 

súťažiaci obutú športovú obuv a termoprádlo pod karate-gi. 

• Odporúčame mať na sebe kompletnú chráničovú výstroj (mimo hrudného chrániča 

a chráničov zubov), pričom za minimálnu chráničovú výstroj v detských kategóriách, t.j. 

pod 12 rokov budú považované chrániče rúk červenej, alebo modrej farby 

 

MIESTO NAHRÁVKY: 

• Priestorové podmienky: akákoľvek voľná plocha, ktorá umožní neprerušené vykonanie 

hodnotených techník resp. kombinácií techník 
• video je možné nahrať kdekoľvek - od izby, chodby, garáže /kdekoľvek vo vnútri až po 

vonkajší priestor (ihrisko, lúka, altánok – extravilán okresu) jednoducho kdekoľvek, kde 

môže byť čo najlepšie predvedený výkon 

• miesto nahrávky by malo byť čo najmenej rušivé (tiché), má spĺňať adekvátne svetelné 

podmienky a taktiež má byť bezpečné 

POSTAVENIE KAMERY/MOBILU/NAHRÁVACIEHO ZARIADENIA: 

• v prípade exteriéru nenahrávať video priamo oproti slnku 

• kamera má byť umiestnené v takej vzdialenosti, aby obsiahla v každom bode celú postavu 

cvičiaceho 

• optimálna výška umiestnenia kamery je cca 80 cm od zeme – kamera nemá byť položená na 

zemi, ale postavená na stojane, alebo vyvýšenej podložke (ideálne vo výške pásu a vyššie) 

• umiestnenie kamery - viď obrázok 

• kamerou je počas cvičenia zakázané manipulovať! Nie sú dovolené drony, ani statív 

reagujúci na pohyb cvičiaceho.  

• Kamera by mala byť počas cvičenia kumite NEHYBNÁ – obraz nie je povolené zaostrovať, 

približovať ani vzďaľovať! 
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VIDEO KUMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁSAHOVÁ PLOHA: 

• tenisové loptičky – jedna pre čudan a jedna pre džodan, upevené na jednej šnúre (povraze, gume) 

vo výške pásiem súťažiaceho pretekára (trup a hlava) / môže sa použiť aj adekvátna náhrada 

• statív/tyč (stojan), ktorý je používaný v súťažiach agility, kde sú ciele vo forme šedej PU obrúčky 

/môže sa použiť aj adekvátna náhrada – napr. upevnená tyč z metly,  + pripevnené chrániče na 

ruky vo výške džodan a čudan/ 
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NAHRÁVANIE/SNÍMANIE VIDEA: 

• súťažiaci by mal byť snímaný prednostne z profilu, pričom počas celej doby snímania musí 

byť v neprerušovanom zábere celá postava pretekára vrátane určenej zásahovej plochy  
• záznam VIDEO KUMITE sa začína hodnotiť poklonením (REI) oproti zásahovej ploche, 

ktoré je súčasne pokyn na spustenie časomiery 

• hodnotenie záznamu VIDEO KUMITE  sa končí pokynom JAME (počasovom limite, ktorý 

stopuje nahrávajúci, resp. po zvukovom signály (časovača) a následným úklonom REI do 

smeru k určenej zásahovej ploche 

 

VIDEO POŽIADAVKY – KVALITA záznamu: 

• pri nahrávaní sa odporúča čo najvyššia kvalita obrazu (Full HD - minimum 720p) 

• maximálna povolená veľkosť videa je do 299 MB!!! Inak systém nedokáže zaslané video 

prehrať! 

• ideálne nahrávať video s kvalitným zvukovým záznamom avšak minimalizovať rušivé 

vplyvy a hlučnosť prostredia 

• z pohľadu FAIR-PLAY nie je prípustná akákoľvek postprodukcia videa (clony, orezávanie, 

strihanie, zmeny a úprava zvukov, zmeny rýchlosti...) 

 

HODNOTENÉ TECHNIKY A KRITÉRIÁ HODNOTENIA: 

• ľubovoľné techniky rúk aj nôh a ich kombinácie. 

a) technická úroveň techník, 

b) variabilita pri používaní rúk a nôh,  

c) striedanie pásiem,  

d) kvalita vykonávania techník a ich kombinácií, 

e) rýchlosť, presnosť  

f) tempo vykonávania techník a schopnosť pretekára ho udržať.  

 

Na zásahové plochy je dovolená len taká forma kontaktu, ktorá by bola dovolená pre príslušnú kategóriu 

v súťažnom zápase kumite v zmysle aktuálnych súťažných pravidiel SZK.  
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