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KRAJSKÁ LIGA MLÁDEŽE 2012  
 
Pro koho je liga určená 
Jedná se o čtyři soutěže v daném kalendářním roce, které jsou určené pro „začínající“ děti a 
mládež ve věku do 15 let, které jsou nositeli 8., 7. a 6. kyu (bílého, žlutého a zeleného pásku). 
Soutěžit se bude ve dvou věkových kategoriích mladší žáci a žákyně (7 - 11 let), starší žáci a 
žákyně (12 - 14 let) v disciplínách KATA a KUMITE. 
Krajská liga mládeže není určená pouze pro členy Plzeňského svazu, v jednotlivých soutěžích 
mohou startovat i oddíly a kluby z jiných krajských svazů. 
 
Organizace ligy 

I. kolo – sobota 11. února 2012 – Kdyně 

II. kolo – neděle 11. března 2012 – Plzeň 

III. kolo – sobota 14. dubna 2012 – Hrádek 

Finálové kolo – neděle 14. října 2012 - Plzeň 
 
Vyhodnocení a ukončení ligy 
Na krajském webu (www.karate-plzensko.webz.cz) budou zpracovány po každém soutěžním 
kole výsledky a průběžné pořadí závodníků v jednotlivých věkových kategoriích. Do 
celkového hodnocení se budou započítávat body ze tří kol (kata i kumite) a body ze soutěže 
kata z finálového kola v Plzni. Oficiální vyhlášení proběhne v Plzni v průběhu finálového 
kola (po ukončení soutěže kata). Vyhlašovat se bude pět nejlepších v každé věkové kategorii, 
tzn. mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně. 
 
Pravidla ligy 
Soutěží se podle pravidel WKF včetně doplňků SKePK. 

Soutěžní kategorie 

KATA 
mladší žáci a žákyně 8. kyu, starší žáci a žákyně 8. kyu, mladší žáci 7. kyu 
mladší žáci 6. kyu, mladší žákyně 7. a 6. kyu, starší žáci a žákyně 7. a 6. kyu 

Soutěž kata s repasáží, vyhlašovat se budou dvě 3. místa a dvě 5. místa. 
 
KUMITE 
mladší žáci  - 30 kg, - 35 kg, - 41 kg, + 41 kg 
mladší žákyně  - 30 kg, - 35 kg, - 41 kg, + 41 kg 
starší žáci  - 39 kg, - 45 kg, - 52 kg, - 60 kg, + 60 kg 
starší žákyně  - 42 kg, - 50 kg, + 50 kg 

Soutěž kumite bez repasáže, vyhlašovat se bude jedno 3. místo a 4. místo. 

Délka trvání zápasu pro mladší žáky a žákyně 1 min. 
Délka trvání zápasu pro starší žáky a žákyně 1,5 min. 

Ochranné prostředky v kumite pro všechny věkové kategorie 

Povinné – chránič zubů, chrániče na ruce 
Doporučené – chránič genitálií (suspenzor), chrániče holení a nártů, chránič hrudi 



 

Ocenění vítězů v jednotlivých kolech 

KATA – probíhá repasáž (dvě třetí místa) 
 1. místo – medaile, diplom 
 2. místo – medaile, diplom 
 dvě 3. místa – medaile, diplom 
 dvě 5. místa – diplom 
 
KUMITE – bez repasáže (jedno třetí místo) 

1. místo – medaile, diplom 
 2. místo – medaile, diplom 
 3. místo – medaile, diplom 
 4. místo – diplom 
 
Bodovací systém do celkového pořadí ligy 

1. místo – 12 bodů 
2. místo – 9 bodů 
3. místo – 6 bodů 
4. místo – 3 body 
5. místo – 2 body 
bonus: každý vyhraný zápas 1 bod 

 
Při rovnosti bodů celkového pořadí na vyhlašovaných místech (prvních pět), rozhoduje 
o lepším závodníku počet vyhraných zápasů a počet cennějších medailí. Pokud bude shoda i 
v medailích, bude následovat přerážecí test tameshi-wari, např. pořadí technik oi-tsuki, mae-
geri, gyaku-tsuki, mawashi-geri (závodník si zvolí jestli použije v technice pravou či levou 
ruku nebo nohu). Zvítězí ten, který bude při tameshi-wari úspěšný. Jestliže nebude stále 
rozhodnuto, dojde ke zdvojení přeráženého materiálu a techniky se budou opakovat ve 
stejném pořadí. 
Body získané na Krajské lize se nepočítají do nominace na MČR mládeže. 
 
 
Otázky související s ligou mládeže 

Závodník změní hmotnost během ligy? 
Nemá vliv na celkové hodnocení, body závodník může získávat v jakékoli hmotnostní 
kategorii. 
 
Závodník během roku přestoupí do vyšší věkové kategorie? 
Mladší žák, který během ligy dosáhne kategorie starších žáků, bude v konečném pořadí 
hodnocen jako starší žák a body z kategorie mladších žáků se mu připočítají do kategorie 
starších žáků. 
 
Závodník dosáhne během ligy 15 let? 
Jakmile dosáhne věku 15 let, nemůže dále v lize soutěžit. Výjimkou je dosažení věku před 
finálovým kolem. Ve finálovém kole může soutěžit pouze v kata, kdy se body započítávají do 
celkového pořadí. Body z kumite se nezapočítávají nikomu. 
 
Závodník získá vyšší technický stupeň během roku? 
Nemá vliv na celkové hodnocení,  body závodník získává stejně jako v kategorii 8. kyu nebo 
vyšší. Pokud získá během ligy 5. kyu nemůže dále soutěžit. Výjimkou je získání 5. kyu před 
finálovým kolem. Ve finálovém kole může soutěžit pouze v kata, což se počítá do celkového 
pořadí, body z kumite se nezapočítávají nikomu. 


