
PROPOZICE 
III. kolo Krajské ligy mládeže 2021 v karate 

soutěž pro 8. - 4. kyu 

A) Všeobecná ustanovení : 

1. Pořadatel soutěže: KARATE KLUB KLATOVY a Svaz Karate Plzeňského kraje 

2. Datum konání :  neděle 24. října 2021 

3. Místo konání:   Sportovní hala Základní školy Klatovy, ul. Čapkova 126 

4. Ředitel soutěže:  Bc. Lukáš Franc, tel. 725 777 075 

5. Rozhodčí:   hlavní rozhodčí Bc. Luděk Linha, ostatní deleguje SKePK 

6. Startovné:   při včasném zaslání přihlášky emailem 200 Kč za jednotlivce, 

nebo na místě v den konání soutěže 250 Kč za jednotlivce, 

250 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 22.10., popř. na místě před zahájením soutěže 
 

B) Technická ustanovení: 

1. Předpis: soutěží se dle pravidel WKF 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, 

mini žáci a žákyně 7-6 kyu, mladší žáci a žákyně 7-6 kyu, starší žáci a žákyně 6-4 kyu 
věkové kategorie: mini žáci a žákyně 6-9 let, mladší žáci a žákyně 10–11 let, 

starší žáci a žákyně 12–14 let 

KUMITE jednotlivci: mini a mladší žáci a žákyně 8.-6. kyu, starší žáci a žákyně 8.-4. kyu 

KATA TEAM: smíšené družstvo (hoši + dívky) mladšího a staršího žactva, 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 -30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg 

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

st. žáci   12 - 14 let -39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60kg 

st. žákyně   12 - 14 let -42 kg, -50 kg, +50 kg 

4. Způsob uspořádání: 

KATA: libovolná Heian kata – je možno opakovat 

  vylučovací způsob s repasáží, vyhlašují se dvě třetí místa 

KUMITE: délka trvání zápasu: mini žáci a žákyně 1 min, ml. žáci a žákyně 1 min., 

starší žáci a žákyně 1,5 min. 

  vylučovací způsob s repasáží, vyhlašují se dvě třetí místa 

5. Startují: členové oddílů SKePK, SKeKK a ČSKe, s technickým stupněm max. 4. kyu 

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 300 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 Klatovech 4. října 2021 
 

             Petra Levá Strnadová v. r. 

             KARATE KLUB KLATOVY 



C) Informativní a organizační ustanovení: 

1. V disciplíně kata jsou povolena Heian kata, která se mohou libovolně opakovat. 

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 a staršího žactva, družstvo může být smíšené, tzn. hoši a dívky dohromady. 

Každý závodník může soutěžit pouze v jednom družstvu. 

6. Vyhlašování výsledků proběhne vždy po dokončení jednotlivých kategorií. 

7. Ocenění soutěžících v disciplíně kata: 

- 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 

8. 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 


