
PROPOZICE 
II. kolo Krajské ligy mládeže 2023 v karate 

A) Všeobecná ustanovení : 

1. Pořadatel soutěže: SK SAMURAJ DOMAŽLICE a Svaz Karate Plzeňského kraje 

2. Datum konání : sobota 22. dubna 2023 

3. Místo konání:  Městská sportovní hala Domažlice, ul. Fügnerova 647 

4. Ředitel soutěže: Ing. Zdeněk Kubalík, tel. 607 743 878 

5. Rozhodčí:  hlavní rozhodčí Ing. Zdeněk Kubovec, ostatní deleguje SKePK 

6. Startovné: jedna disciplína 200 Kč, druhá disciplína 100 Kč za jednotlivce, nebo na místě v den 

konání soutěže 250 Kč za disciplínu, 300 Kč za jedno družstvo Kata Team 

7. Losování:  proběhne na místě před zahájením soutěže 

8. Lékař:   zajišťuje pořadatel 

9. Přihlášky:  na kubalikz@email.cz do 20.4., popř. na místě před zahájením soutěže 
 

B) Technická ustanovení: 

1. Předpis: soutěží se dle pravidel WKF (do 31.12.22) praporkovým systémem včetně doplňků tohoto rozpisu 

2. Soutěžní disciplíny: 

KATA jednotlivci: mini žáci a žákyně 8 kyu, mladší žáci a žákyně 8 kyu, starší žáci a žákyně 8-7 kyu, 

dorostenci a dorostenky 8-7 kyu, mini žáci a žákyně 7-6 kyu, mladší žáci a žákyně 7-6 

kyu, starší žáci a žákyně od 6 kyu, dorostenci/ky od 6 kyu, junioři/ky od 8. kyu  
věkové kategorie: mini žáci a žákyně 6-9 let, mladší žáci a žákyně 10–11 let, 

starší žáci a žákyně 12–13 let, dorostenci/ky 14-15 let, junioři/ky 16-17 let 

KUMITE jednotlivci: mini a mladší žáci a žákyně 8.-6. kyu, starší žactvo, dorost, junioři/ky od 8. kyu 

KATA TEAM: smíšená družstva (hoši + dívky): mladší žactvo, starší žactvo, dorost, (bez bunkai) 

3. Věkové a hmotnostní kategorie (v případě malého počtu závodníků sloučení kategorií): 

mini žáci     6 - 9 let -27 kg, -32 kg, +32 kg 

mini žákyně     6 - 9 let -30 kg, +30 kg 

ml. žáci  10 - 11 let -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg 

ml. žákyně  10 - 11 let -35 kg, +35 kg 

st. žáci   12 - 13 let -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55kg 

st. žákyně   12 - 13 let -42 kg, -50 kg, +50 kg 

dorostenci  14 - 15 let -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70kg 

dorostenky   14 - 15 let -47 kg, -54 kg, +54 kg 

junioři   16 - 17 let -70 kg, +70kg 

juniorky   16 - 17 let -59 kg, +59 kg 

4. Způsob uspořádání: 

KATA: žactvo Heian kata, od dorostu možno i mistrovská kata, rozhodování praporkový systém, 

 vylučovací způsob s repasáží, vyhlašují se dvě třetí místa 

KUMITE: délka trvání zápasu: mladší žactvo 1 min., ostatní kategorie 1,5 min. 

vylučovací způsob s repasáží, vyhlašují se dvě třetí místa 

5. Startují: členové oddílů SKePK, SKeKK a ČSKe, včetně pozvaných oddílů 

6. Podmínky účasti: platný průkaz karate, zdravotní prohlídka ne starší jeden rok 

každý závodník startuje pouze v jedné věkové a váhové kategorii 

7. Námitky: podávají se proti porušení pravidel rozhodování a propozic této soutěže, písemně vedoucím 

družstva s poplatkem 500 Kč 

8. Časový rozvrh: 08:30 – 09:30 hodin prezentace a vážení 

09:30 – 10:00 hodin losování, porada coachů a rozhodčích 

10:00 hodin zahájení soutěže 

9. Ceny: 1. – 3. místo medaile a diplom 
 

V Domažlicích 20. března 2023 
 

             Ing. Zdeněk Kubalík v. r. 

                       předseda klubu 

   SK SAMURAJ DOMAŽLICE



C) Informativní a organizační ustanovení: 

1. V disciplíně kata cvičí žactvo pouze Heian kata. Dorost a junioři/ky mohou cvičit libovolná kata 

(Heian kata i mistrovská kata). 

2. V disciplíně kumite v jednotlivých kategoriích v případě malého počtu závodníků, budou 

kategorie sloučeny. 

3. Repasáž bude probíhat v disciplíně kata i kumite. 

4. Pokud budou v jednotlivých kategoriích pouze tři soutěžící, budou zápasit každý s každým. 

5. Umístění v KATA TEAM se nepočítá do celkového pořadí ligy. Družstva jsou rozdělena na 

kategorie mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. Družstvo může být smíšené, tzn. hoši a 

dívky dohromady. Každý závodník může soutěžit pouze v jednom družstvu. 

Team mladšího žactva je tvořen ze závodníků ve věku 6 - 11 let (kategorie mini a mladší), popř. 

může nastoupit také jeden starší žák či žákyně. 

Team staršího žactva je tvořen ze závodníků staršího žactva (minimálně dvou ve věku 12 - 13 let), 

popř. může nastoupit také jeden dorostenec či dorostenka, nebo jeden mladší žák či žákyně. 

Team dorostu je tvořen ze závodníků dorostu (minimálně dvou ve věku 14 - 15 let), popř. může 

nastoupit také jeden junior či juniorka, nebo jeden straší žák či žákyně. 

6. Vyhlašování výsledků kata proběhne po dokončení všech kategorií. Vyhlašování výsledků kumite 

bude zahájeno v průběhu soutěže a to po skončení žákovských kategorií. 

7. Ocenění soutěžících v disciplíně kata a kata team: 

- 1. místo – medaile, diplom 

- 2. místo – medaile, diplom 

- 3. místo – medaile, diplom – budou vyhlášena dvě třetí místa 

- pokud nebude mít soutěžící ve své kategorii soupeře, dostane diplom za 1. místo 

9. Ocenění soutěžících v disciplíně kumite: 

- 1. místo – medaile, diplom 

- 2. místo – medaile, diplom 

- 3. místo – medaile, diplom – budou vyhlášena dvě třetí místa 

- pokud nebude mít soutěžící ve své kategorii soupeře a bude reálné sloučení, tak bude 

přeřazen do jiné kategorie; nebude-li přeřazení možné, dostane diplom za 1. místo 

 

D) Opakování KATA 

Žactvo cvičí pouze Heian kata, dorost a junioři/ky libovolná kata 

 všechny kategorie 8.–7.kyu + mini žáci 7.-6.kyu mohou libovolně kata opakovat bez omezení 

 kategorie staršího žactva a dorostu od 6. kyu musí cvičit v prvních třech kolech odlišná kata a 

dále je povoleno kata opakovat, závodník nesmí cvičit dvě stejná kata po sobě jdoucí, přičemž 

každou kata může cvičit max. dvakrát (systém A-B-C-A popř. jiná, ale nesmí C) 

 kategorie mladšího žactva 7.-6. kyu + junioři(ky) od 8. kyu v prvních dvou kolech odlišná kata 

a dále je povoleno kata opakovat, závodník nesmí cvičit dvě stejná kata po sobě jdoucí, přičemž 

každou kata může cvičit max. dvakrát (systém A-B-A popř. jiná, ale nesmí B) 

 

 


