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PRAVIDLÁ ROZHODOVANIA SÚBORNÝCH CVIČENÍ ( KATA )

Článok 1 - Súťažná plocha

1. Súťažná plocha  musí byť rovná a bezpečná.  

2. Súťažná plocha musí byť dostatočne veľká, aby umožnila vykonanie KATA bez prerušenia.

Výklad k článku 1:

  I. Na správne vykonanie KATA  je požadovaný pevný hladký povrch. Použitie tatami pre Kumite je možné.

Článok 2 - Oficiálny úbor

1. Pretekári, sudcovia a tréneri  musia nosiť oblečený oficiálny úbor, ktorý je definovaný v  čl.2 Pravidiel športového zápasu.

2. Ktorákoľvek osoba,  ktorá poruší toto nariadenie  môže byť zo súťaže vylúčená.

Výklad k článku 2:

 I. Hornú časť Karate-gi si na vykonanie KATA  nemožno vyzliecť. 

II. Pretekárom,  ktorí nastúpia  nesprávne oblečení sa má poskytnúť  1 minúta na nápravu vzniknutej chyb

Článok 3 - Organizácia súťaží Kata

1. Súťaž  v KATA sa skladá zo súťaže družstiev a  súťaže jednotlivcov. Súťaž družstiev je súťažou trojčlenných družstiev. Každé     družstvo  je buď
výhradne  mužské alebo výhradne ženské.  Súťaž  v  KATA  jednotlivcov sa skladá  z  individuálnych  cvičení v oddelených kategóriách mužov  a
žien.

2. Súťaž prebieha systémom eliminácií s repasážou.

3. Súťažiaci vo vekových kategóriách nad 11 rokov pokročilích  jednotlivcov a družstiev budú musieť cvičiť v kolách s  2, 4, 5-8,  9-16, 17-32, 33-64, 65-
128 súťažiacimi cvičiť kata z DODATKU č.1/1 ZOZNAM KATA WKF.    

4. Variácie v  cvičenom  kata  tak ako sú učené školou Karate ktorú pretekár zastupuje budú dovolené.

5. Od súťažiacich v kategóriách 0.kyu až 6.kyu sa očakáva, že predvedú iba kata z povinného zoznamu. Súťažiaci musia predviesť aspoň dve kata,
predvedené kata nemožno vykonať hneď po predchádzajúcom kole. V kolách s 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128 pretekármi sa očakáva, že predvedú
kata zo zoznamu (A) pre vyraďovacie kolo. V semifinálovom kole a stretnutí o medaily si súťažiaci vekových kategórií 12-13,14-15,16-17 môžu vybrať
kata zo zoznamu (B)  alebo zo zoznamu (A). Súťažiaci vo vekových kategóriách 5, 6-7, 8-9, 10–11, musia cvičiť vo všetkých kolách len zo zoznamu
(A) povinných cvičení. 

6. Pred začatím každého kola súťaže musí pretekár  pri stolíku zapisovateľov nahlásiť názov kata ktoré bude cvičiť.  

7. Pretekár musí v  každom kole vykonať iné kata. Kata ktoré bolo cvičené v  predchádzajúcich kolách  nesmie byť cvičené.  

8. V kolách súťaže družstiev v  ktorých sa súťaží o  medaily  musia členovia družstva po ukončení cvičenia kata vykonať demonštráciu významu kata
(BUNKAI). Vykonanie KATA a BUNKAI  nesmie presiahnuť čas 5 ( piatich )  minút. Časomerač začne merať čas určený pre cvičenie KATA&BUNKAI
okamžite po pozdrave členov družstva pred začiatkom cvičenia a  meranie zastaví  po   záverečnom pozdrave. V  prípade ak družstvo presiahne
určený čas 5 minút bude diskvalifikované. Použitie tradičných zbraní, dodatočnej výstroje alebo akýchkoľvek pomôcok nie je dovolené

Výklad k      článku 3:   

1.    Počet a  druh kata požadovaných pre cvičenie závisí od počtu pretekárov alebo družstiev  v   súťaži. V  nasledujúcej tabuľke je uvedené koľko kata a
aký typ  je potrebný pre súťaž.

Počet pretekárov alebo družstiev       Požadované kata Šitei kata  pre kategórie 0.kyu až 6.kyu

12-13 rokov a vyššie

Tokui kata  pre kategóriu 0.kyu až 6.kyu

12 – 13 rokov a vyššie

65-128 7 2 0

33-64 6 2 0

17-32 5 2 0
9-16 4 2 0
5-8 3 1 0
4 2 0 2
2 1 0 1

Článok 4 - Panel sudcov

1. Komisia rozhodcov, alebo Kontrolór zápasovej plochy, určí pred  každým stretnutím panel sudcov, ktorý sa skladá z  troch alebo piatich členov.
V zásade na súťažiach ZsZK ak to umožňuje počet delegovaných  rozhodcov  tvorí panel sudcov pre kata 5 sudcov. 
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2.  Na uľahčenie vedenia súťaže  kata sú určení zapisovatelia, hlásatelia a časomerači.

Výklad k článku 4:

  I.   V  prípade keď je  panel tvorený  z  troch sudcov, hlavný sudca sedí v strede okraja  zápasiska oproti cvičiacemu pretekárovi a sudcovia sedia po
stranách na okraji zápasiska dva metre za stredom zápasiska. Každý sudca ma k  dispozícii  modrú a červenú zástavku. V kategóriách súťažiacich do 11
rokov sudca č.2 a sudca č.3 sedia v rohoch zápasiska.

II.  V  prípade keď je panel rozhodcov zložený z piatich sudcov, hlavný sudca sedí v  strede okraja zápasiska oproti cvičiacemu pretekárovi a  ďalší štyria
sudcovia sedia v  rohoch zápasiska. 

III. Panel rozhodcov musí byť zložený z  nezávislých sudcov. 

Článok 5 - Kritériá pre hodnotenie

Kata musí byť vykonané s  kompetenciou a  musí demonštrovať dobrú znalosť základných tradičných princípov. Pri posúdení cvičenia súťažiaceho alebo
družstva budú sudcovia sledovať:

A. Realistickú demonštráciu významu Kata.

B. Správne časovanie a synchronizácia (Kime)

C. Silu.

D. Rýchlosť.

E. Napätie (Kime)

F. Správne dýchanie.

G. Správny stupeň  koncentrácie a pozornosti ( Čakugan)

H. Správnosť postojov ( Dachi) so správnym napätím nôh tak aby chodidlá boli celou plochou na podlahe.

I. Správne napätie brušného svalstva (Hara)

J. Správnu formu Kihonu.

K. Správne premiestňovanie.

L. V  súťaži družstiev musí byť zabezpečená synchronizácia bez akýkoľvek externých vplyvov.

Súťažiaci  alebo družstvo smie byť diskvalifikované na základe týchto dôvodov:

a. V  prípade prerušenia cvičenia.

b. V  prípade pádu alebo vážnej straty stability.

c. Vykonanie iného kata ako bolo oznámené.

d. V  prípade ak vynechá alebo do cvičenie pridá ďalšiu techniku.

e. Znateľná prestávka alebo zastavenie v  cvičení ktoré trvá niekoľko sekúnd.

f. Presiahnutie limitu 5 minút cvičenia Kata a Bunkai.

g. V  prípade ak vykoná vážnu chybu.

h. Z  dôvodu keď pretekár nesprávne vypočíta Embusen  pri ktorom svojím pohybom alebo technikami ohrozí  alebo prinúti sudcu opustiť jemu
určené stanovisko.

Výklad k článku 5:

 I.  Cvičenie kata nie je divadelným alebo tanečným vystúpením. Kata musí obsahovať tradičné princípy a  hodnoty, musí vyjadrovať skutočný zmysel boja,
koncentráciu, dynamiku  a   potenciálny účinok jej techník. Musí demonštrovať silu, pevnosť a  rýchlosť –  ako aj krásu, rytmus a  stabilitu.   

II. V  súťaži družstiev musia cvičiť jeho členovia rovnakým smerom, na začiatku cvičenia stoja všetci otočení tvárou k  hlavnému sudcovi panelu.   

III.  Členovia družstva musia demonštrovať v cvičení jeho znalosť vo všetkých aspektoch, ktoré kata obsahuje. Súčasne musia  dosiahnuť čo najlepšiu
synchronizáciu   cvičenia.

IV.  Povely pri začiatku a  na   konci kata, dupanie nôh, udieranie sa po hrudníku – rukách  alebo karate gi, neprirodzené hlasné  dýchanie sú príkladom
vonkajších znakov,  ktoré majú slúžiť za účelom  zlepšenia synchronizácie.  Tieto nevhodné aspekty cvičenia sú neakceptovateľné a  je nutné aby ich
Sudcovia brali v  úvahu pri konečnom hodnotení cvičenia.

Coach alebo pretekár je zodpovedný za  nahlásené kata pri stolíku zapisovateľov tak aby bolo v   zhode s  príslušným  kolom súťaže. Týka sa to hlavne
vekových kategórií do 13 rokov Pretekár musí v  kole súťaže  vykonať kata ktoré pre dané kolo pri stolíku zapisovateľov nahlásil. 

                                                                                

Článok 6 A. - Riadenie súťaže 

1. Dvojica pretekárov vo vekových   kategóriách 5 , 6–7, 8 - 9,  10–11  ročných po vyhlásení ich mien nastúpi na okraj zápasovej plochy smerom k
hlavnému sudcovi panelu. Jeden má  červený opasok (AKA stojí z pohľadu hlavného sudcu na pravej strane zápasiska) a druhý modrý opasok  (AO
stojí na ľavej strane zápasiska). Vzájomne pozdravia a následne obaja vstúpia do zápasiska na východiskové miesto v   zápasisku ktoré je označené
pozdravia sa panelu a  ohlásia názov cvičeného kata. Po ukončení cvičenia sa uklonia panelu rozhodcov a  postavia sa opäť na okraj zápasiska, po
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vynesení  rozhodnutia  sa    vzájomne  pozdravia  a  opustia  priestor  zápasiska.  V  stretnutiach  o  medailové  umiestnenia  budú  cvičiť  súťažiaci
samostatne.  

2. V  súťažiach vekových kategórií  nad 11 rokov a  starších nastupujú na súťaž pretekári samostatne, prvý cvičí AKA a  po ňom AO. V prípade ak bude
súťaž v časovej tiesni o systéme cvičenia rozhodne komisia rozhodcov. 

3. Ak nie je kata cvičené v    zhode s   pravidlami, alebo boli v ňom iné nepravidelnosti,  hlavný sudca panelu zvolá sudcov za účelom dosiahnutia
rozhodnutia. 

4. V  prípade diskvalifikácie pretekára vykoná hlavný sudca panelu gesto prekrížením zástaviek ( gesto ako v  kumite TORIMASEN). 

5. Po ukončení  cvičení  pretekárov,  stoja obaja  pretekári  na okraji  zápasiska.  Hlavný sudca ohlási  rozhodnutie  (HANTEJ)  a  zapíska dvojtónovým
signálom na píšťalke. Všetci traja sudcovia súčasne ukážu svoje rozhodnutia prostredníctvom zástaviek. 

6. Hlavný sudca po ukončení hodnotenia krátkym zapískaním vyzve sudcov, aby spustili zástavky. 

7. Rozhodnutie v cviční bude AKA alebo AO, nerozhodný výsledok nie je prípustný. Pretekár, ktorý získa  väčšinu hlasov sudcov, je vyhlásený  za
víťaza.  

8. Pretekári sa po vyhlásení výsledku stretnutia vzájomne pozdravia a   následne aj panelu sudcov.

Výklad k      článku 6:  

 I.      Bod, z  ktorého začína  pretekár cvičiť svoje kata, sa nachádza vo vnútri zápasiska.  Pre vekové kategórie od 5 do 11 rokov budú na ploche zápasiska
vyznačené body z ktorých musia pretekári začať svoje cvičenie. Cvičenci začínajú cvičiť na povel sudcu č.1, ten im dá signál zapísknutím.

II.    Pri  hodnotení výsledku stretnutia Hlavný sudca dva - krát krátkym tónom zapíska, sudcovia vynesú svoje hodnotenie pomocou zástaviek, Hlavný
sudca nechá dostatočný čas (2 – 5 sekúnd) pre zapisovateľa na vyhodnotenie zápasu. Potom krátkym zapísknutim vyzve sudcov na spustenie zástaviek.   

III.   V  prípade, keď sa pretekár nedostaví na cvičenie, alebo sa vzdá prostredníctvom KIKEN,  bude automaticky rozhodnuté bez toho, aby jeho súper
vykonal svoje ohlásené cvičenie.

Článok 6: Oficiálny úbor

1. Pretekári  a ich kaučovia, musia  nosiť úbor ktorý je v  tomto článku definovaný. 

2. Rozhodcovská komisia môže vylúčiť ktoréhokoľvek funkcionára alebo pretekára  ktorý nedodrží tento predpis. 

 ROZHODCOVIA

1. Rozhodcovia  a  sudcovia musia mať oblečení  oficiálny úbor  určený komisiou rozhodcov.  Tento úbor  musia nosiť  na všetkých súťažiach a
kurzoch.

2.  Oficiálny úbor je takýto:

       -  jednoradové  tmavomodré  sako s dvoma striebornými gombíkmi

       -  biela košeľa s krátkymi rukávmi 

      -  oficiálna viazanka bez spony

      -  hladké svetlosivé nohavice bez manžiet

      -  tmavomodré alebo čierne ponožky bez vzorky, čierne topánky (papuče) bez šnurovania používané pri riadení zápasov 

      -  čierna plastová píšťalka na bielej stužke, oficiálny znak rozhodcu. 

     -  rozhodkyne (sudkyne) počas rozhodovania môžu nosiť sponu do vlasov

      PRETEKÁRI

 1.     Pretekári  musia   nosiť   biele  neoznačené  karate-gi bez pruhov alebo lemov.  Povolené je nosiť školy alebo klubu ktorý musí byť umiestnený (ná)
na ľavej  strane pŕs kabáta karate-gi  a jej rozmer nesmie byť väčší ako 12 x 8 cm.  Značky výrobcu karate gi, môžu byť umiestené na spodnej pravej časti
rohu kabáta karate-gi a v priestore pása nohavíc. Okrem toho  môže byť na chrbte umiestnené identifikačné číslo vydané organizačným výborom turnaja .
WKF povoľuje nosenie reklamy  sponzora. Pretekári nastupujú na stretnutie s  modrým alebo červeným opaskom.   

2.     Riadiaci  orgán  môže autorizovať špeciálne nálepky alebo obchodné značky  schválených sponzorov. Horná  časť  karate-gi,  stiahnutá okolo drieku
opaskom technického stupňa,  musí mať takú dĺžku aby prekrývala boky a nesmie byť dlhšia ako tri štvrtiny stehien. V prípade žien je povolené nosenie
bieleho neoznačeného trička pod hornou časťou gi. 

3. Maximálna  dĺžka rukávov gi nesmie presahovať zápästie a nesmie byť kratšia ako polovica predlaktia.  Rukávy gi nesmú byť zrolované.  

4. Nohavice gi musia zakrývať minimálne dve tretiny predkolenia pričom ich dĺžka nesmie presahovať cez členky a nesmú  byť zrolované.

5. Pretekári musia mať  čisté vlasy, ostrihané  na takú  dĺžku, aby im neprekážali v zápase.  Hačimaki,  (páska na hlavu)  nie  je  dovolená.  Ak
rozhodca  považuje  vlasy ktoréhokoľvek pretekára za  priveľmi  dlhé,  špinavé,  prípadne  oboje,  môže vylúčiť  pretekára zo strretnutia.  Je
zakázané nosenie dekoratívnych úchytiek, ako aj  kovových spôn do vlasov. Na uchytenie vlasov sa môže  použiť jednoduchá gumička, vlasy sa
môžu upraviť do tvaru chvosta. 
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DODATOK č.1/1 ZOZNAM KATA WKF  
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DODATOK č. 1/2 ZOZNAM KATA (A)  

KATEGÓRIA Kata detí: 5 roční povinné cvičenia

Godžu Ryu Šito Ryu Šotokan Ryu

Taikyoku Džodan Iči Džuni No Iči , Kihon Kata Iči,  Taikyoku Šodan Taikyoku Šodan

Taikyoku Čudan Ni Džuni No Ni , Kihon Kata Ni,  Taikyoku Nidan Taikyoku Nidan 

KATEGÓRIA Kata 0.kyu – 6.kyu  detí: 6-7 roční povinné cvičenia

Godžu Ryu Šito Ryu Šotokan Ryu

Taikyoku Džodan Iči Džuni No Iči, Kihon Kata Iči, Taikyoku Šodan Taikyoku Šodan

Taikyoku Čudan Iči Džuni No Ni, Kihon Kata Ni, Taikyoku Nidan Taikyoku Nidan 

Taikyoku Čudan Ni Džuni No San, Kihon Kata San, Taikyoku Sandan Taikyoku Sandan

Taikyoku Gedan Iči Kihon Kata Jon, Taikyoku Jondan Taikyoku Jondan

Taikyoku Čudan Ni Kihon Kata Go, Taikyoku Godan Taikyoku Godan

KATEGÓRIA Kata 0.kyu – 6.kyu detí: 8-9, 10-11 roční  povinné cvičenia

Godžu Ryu Šito Ryu Šotokan Ryu

Taikyoku Džodan Iči Džuni No Iči, Kihon Kata Iči, Taikyoku Šodan Taikyoku Šodan

Taikyoku Čudan Iči Džuni No Ni, Kihon Kata Ni, Taikyoku Nidan Taikyoku Nidan 

Taikyoku Čudan Ni Džuni No San, Kihon Kata San, Taikyoku Sandan Taikyoku Sandan

Taikyoku Gedan Iči Kihon Kata Jondan, Taikyoku Jondan Taikyoku Jondan

Taikyoku Gedan Ni Kihon Kata Godan, Taikyoku Godan Taikyoku Godan

Taikyoku Kake Uke Iči Pinan Nidan (Heian Nidan) Heian Nidan

Taikyoku Kake Uke Ni Pinan Šodan (Heian Šodan) Heian Šodan

Taikyoku Mavaši Uke Iči Pinan Sandan (Heian Sandan) Heian Sandan

Taikyoku Mavaši Uke N Pinan Jondan (Heian Jondan) Heian Jondan

Gekisai Dai Iči (Gekisai Iči) Pinan Godan (Heian Godan) Heian Godan

Gekisai Dai Ni (Gekisai Ni) Šinsei Iči,  Či No Kata

Šinsei Ni, Te No Kata
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DODATOK č. 1/2 ZOZNAM KATA (B) 

ZOZNAM kata pre kategórie 0.kyu – 6.kyu / 12–13, 14-15, 16-17 roční 
Kata  pre  jednotlivé  eliminačné  kolá  súťaže  sú  vyberané  zo  zoznamu  povinných  kata  vekových
kategórií   5  až  11  ročných,   v  tabuľke  dole  sú  uvedené  kata  ktoré  cvičenec  môže  cvičiť  v
semifinálovom a medailovom kole. 

Godžu Ryu Šito Ryu Šotokan Ryu

Saifa Seienčin Kanku Dai

Seipai Bassai Dai  Jion

PRAVIDLÁ pre KATA DETÍ pokročilí - technický stupeň pre štart v kategóriách pokročilých nie je
obmedzený 

KATEGÓRIA Kata  detí: 6-7 roční pokročilí Pretekár môže cvičiť vo všetkých kolách len kata zo
zoznamu povinných kata (viď zoznam kata pre kategóriu 0.kyu až 6.kyu, pričom vo finálovom kole, t.j.
v súboji  o 1.  miesto môže cvičiť  ľubovoľnú tokui kata,  alebo aj  kata zo zoznamu povinných kata.
Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata. Kata, ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách,
nesmie byť cvičené. 

KATEGÓRIA Kata detí: 8-9 roční pokročilí Pretekár môže cvičiť vo všetkých kolách len kata zo
zoznamu povinných kata (viď zoznam), pričom v semifinálovom kole, t.j. v súboji o postup do finále a
zároveň v bezprostrednom súboji o medailu t.j. o 1. alebo 3. miesto môže cvičiť ľubovoľnú tokui kata,
alebo aj kata zo zoznamu povinných kata. Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata. Kata, ktoré
bolo cvičené v predchádzajúcich kolách, nesmie byť cvičené. 

KATEGÓRIA Kata detí: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 roční pokročilí  Pretekár môže cvičiť vo
všetkých kolách ľubovoľné kata zo zoznamu kata povinných kata a zo zoznamu kata WKF. Pretekár
musí v každom kole vykonať iné kata. Kata, ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách, nesmie byť
cvičené. 

KATEGÓRIA Kata pokročilých - detí: 6–7 roční a 8-9 roční - ZOZNAM povinných kata 

Godžu Ryu,  Šito Ryu a  Šotokan Ryu– kata sú tie isté ako v kategórii 0.kyu až 6.kyu

SÚŤAŽE KIHON IDO: 

V kategóriách detí do 5 rokov, 6-7rokov a 8-9rokov sa otvára súťažná kategória  Kihon Ido, v tejto
kategórii môžu súťažiť  deti bez STV a STV maximálne 9.kyu.  Systém súťaže je pararelné cvičenie
oboch cvičencov Aka a Ao. Po pozdrave panelu rozhodcov a vzájomnom obaja súťažiaci  zaujmú
svoje vyznačené   miesto v zápasisku ktoré bude označené krížikom alebo bodom. Na povel KAMAE
hlavného sudcu zaujmú postoj (Zenkucu dači, Moto dači) , potom na počítanie hlavného sudcu panelu
rozhodcov  vykonajú štyri techniky Ayumi aši dopredu a štyri techniky v ústupe Ayumi aši vzad.  Ako
prvé vykonajú úder Oi cuky Čudan alebo Džodan, potom blok Age uke a nakoniec kop Mae geri. Kopy
budú vykonávať smerom dopredu zadnou nohou a v ústupe prednou nohou, po skončení cvičenia im
hlavný sudca zavelí  YAME pričom sa pretekári  postavia do základného postoja a následne panel
sudcov vyhodnotí víťaza.  Po pozdrave panelu rozhodcov a vzájomnom opustia priestor zápasiska.
Rozhodovať sa bude zástavkovým systémom.  Účastník tejto súťažnej kategórie bude môcť súťažiť
na danej  súťaži aj v súťažiach  Kata a Kumite.  
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________________________________________________________________________________
Kata – Zápasisko s tromi sudcami pre stretnutie o medaily    

    

                                                         AO Coach                AKA Coach
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Kata -  Zápasisko s tromi sudcami pre stretnutia pri elimináciách

                                         AO Coach                AKA Coach
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