
Směrnice JKA číslo 6/2019 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

Soutěžní řád Českého svazu karate JKA je platný pro soutěže pořádané nebo řízené Českým 

svazem karate JKA a je ustanoven na základě platných stanov. 

Čl.I. - Základní ustanovení 

1. Tento předpis stanovuje postup při organizaci soutěží pořádaných Českým svazem karate 

JKA (dále jen JKA ČR), a dále soutěží pořádaných pod záštitou JKA ČR. 

2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti všech orgánů JKA ČR, účastníků soutěží a 

dalších osob, které se pořádání soutěže účastní tak, aby tyto soutěže probíhaly v souladu 

s platnými soutěžními pravidly. Soutěžní řád je pro všechny dotčené závazný. 

3. Soutěží se pro účely tohoto předpisu rozumí soutěžní klání v karate JKA, ve kterém 

dochází k určení vítěze na základě soutěžních pravidel a tohoto soutěžního řádu. V některých 

případech se místo pojmu soutěž užívá pojem turnaj, význam však zůstává stejný. 

4. Soutěže JKA ČR se řídí pravidly světové federace – JKA World Federation. 

Čl.II. - Působnost a zásady aplikace Soutěžního řádu 

1. Pořádání soutěží je službou JKA ČR členské základně, karatistické komunitě a veřejnosti. 

2. Soutěže vyhlášené JKA ČR zabezpečují orgány JKA ČR. Orgány JKA ČR uplatňují při 

soutěži svou pravomoc pouze k těm účelům, které mu předpisy JKA ČR stanovují, a 

v rozsahu, v jakém mu byly svěřeny. 

3. Orgány JKA ČR šetří práva a oprávněné zájmy účastníků soutěže, jichž se činnost orgánu 

dotýká, a může do těchto práv a oprávněných zájmů zasahovat jen v souladu s tímto 

předpisem a pouze v nezbytném rozsahu. Orgán JKA ČR poskytne účastníkovi na jeho 

vyžádání přiměřené poučení o jeho právech a povinnostech, je-li to potřebné a oprávněné. 

4. Orgány JKA vzájemně spolupracují v zájmu pořádání soutěží na velmi dobré úrovni. 

5. Orgány JKA ČR mají povinnost chovat se k účastníkům soutěže zdvořile a podle možnosti 

jim vycházet vstříc. Stejnou povinnost mají i účastníci soutěže ve vztahu k orgánům JKA ČR a 

vůči sobě navzájem. Po celou dobu soutěže zachovávají etiku karate, obecně platná pravidla 

slušného chování a sportovního vystupování, a dodržují konkrétní pokyny stanovené 

propozicemi soutěže. 

6. Orgánem JKA ČR se pro účely tohoto předpisu rozumí prezidium JKA, sportovně-technická 

komise JKA, komise rozhodčích JKA, delegovaní rozhodčí, pořadatel soutěže, jeho orgány a 

jím určené osoby, které se na pořádání soutěže podílejí. 

7. Účastníky soutěže se pro účely tohoto předpisu rozumí závodníci řádně přihlášení do 

soutěže, zástupci oddílů (právnických osob) jejichž závodníci se soutěže účastní, registrovaní 

oddíloví trenéři (koučové), a další osoby, které jsou součástí realizačního týmu závodníků a 



aktivně se podílejí na soutěžním výkonu závodníků (masér, kondiční trenér apod). Za 

účastníky soutěže se považují i rodiče, zákonní zástupci závodníků a veřejnost v hledišti. 

Čl.III – Všeobecná a technická ustanovení 

1. Soutěže JKA se organizují v těchto disciplínách: 
 a) jednotlivci kumite, odděleně muži a ženy 
 b) jednotlivci kata, odděleně muži a ženy 
 c) kata družstva 
 d) liga smíšených družstev v kumite a kata 
 

2. Soutěže JKA se organizují ve věkových kategoriích: 

 2.1. soutěže jednotlivců 
mini žáci, mini žákyně   - 07 – 09 let  
mladší žáci, mladší žákyně   - 10 – 11 let  
starší žáci, starší žákyně   - 12 – 13 let  
mladší dorostenci, mladší dorostenky - 14 – 15 let  
starší dorostenci, starší dorostenky  - 16 – 17 let  
junioři, juniorky    - 16 – 20 let  
muži, ženy     - nad 18 let  
masters ženy     - nad 35 let  
masters muži     - nad 40 let  

 
 2.2. soutěže kata družstev 

mini žáci, mini žákyně   - 07 – 09 let smíšená družstva povolena 
mladší žáci, mladší žákyně   - 07 – 11 let smíšená družstva povolena 
starší žáci, starší žákyně   - 10 – 13 let smíšená družstva povolena 
mladší dorostenci, mladší dorostenky - 10 – 15 let  
starší dorostenci, starší dorostenky  - 12 – 17 let  
junioři, juniorky    - 14 – 20 let  
muži, ženy     - nad 16 let  
masters ženy     - nad 35 let smíšená družstva povolena 
masters muži     - nad 40 let smíšená družstva povolena 

 
 Pro soutěže kata družstev platí: 

- Smíšená družstva 2 chlapci + 1 dívka se zařazují do mužských kategorií, smíšená 
družstva 2 dívky + 1 chlapec se zařazují do ženských kategorií 

- Závodníka lze na jedné soutěži zařadit pouze do jednoho kata týmu, užívat 
jednoho závodníka pro tvorbu více týmů není povoleno. 

- Změny sestav kata družstev jsou v průběhu roku povoleny. 
 
 2.3. soutěže liga družstev – smíšená družstva 

žáci-žákyně     - 07 – 13 let  
dorostenci-dorostenky   - 14 – 17 let  
muži-ženy     - kata nad 16 let ,kumite nad 17 let  

 Pro soutěže kata družstev a liga družstev platí: 
- Družstvo tvořené ze závodníků z více klubů musí přihlásit mateřský oddíl alespoň 

jednoho z nich, všichni ostatní závodníci zařazení do týmu musí mít v průkazu 
karate zaznamenáno hostování v tomto klubu. 
 



2.4. Pro stanovení věkových kategorií a pro nasazení soutěžících do jednotlivých kategorií 
je jako rozhodné datum stanoven první den konání MČR v příslušném soutěžním roce. 

 
2.5. Soutěžící ve všech individuálních kategoriích mohou, s výjimkou kategorie junior, 
startovat pouze v jedné věkové kategorii.  
 

2.6. Soutěžícím v kategoriích junior/juniorka je umožněn tzv."dvojí start", kdy se tato 

věková kategorie prolíná věkově s kategoriemi starší dorostenci/starší dorostenky a 

senior/seniorky (pouze do 21 let).   

2.7. Start starších dorostenců/starších dorostenek (neplnoletých) v kategorii junior je 

podmíněn písemným souhlasem zákonného zástupce závodníka, který je platný po dobu 

jedné soutěžní sezóny. Souhlas musí být na vyžádání předložen delegátu STK při registraci 

před konáním soutěže (viz příloha č. 6). 

3. Hostování 

3.1. Hostování umožňuje závodníkovi startovat za jiný, než mateřský klub. S hostováním 

závodníka musí vždy souhlasit zástupce mateřského klubu. 

3.2. Hostování pro soutěže jednotlivců na celou soutěžní sezónu se vyznačuje v průkazu 

závodníka v příslušném oddíle průkazu, kde zástupce mateřského klubu potvrdí svůj 

souhlas s hostováním a uvede se název klubu, za který závodník bude soutěžit, a dále 

období po které je hostování povoleno. Závodník v období hostování nemůže startovat v 

soutěžích za jiný klub. 

3.3. Hostování pro soutěže týmů, které je jednorázové, jako je ČNL nebo soutěž kata 

týmů se provádí vyplněním formuláře pro hostování v soutěži týmů (viz Příloha č. 5) a 

jeho předložení při prezentaci do soutěže. Formulář je součástí přihlášky a odevzdává se 

komisi STK. Hostování v týmové soutěži neomezuje závodníka startovat v soutěži 

jednotlivců za jeho mateřský klub nebo za klub kde má hostování pro soutěže jednotlivců. 

4. Soutěžní systémy JKA: 

4.1. Systém každý s každým, který se používá především u týmových soutěží ČNL JKA. V 

tomto systému se utká každý závodník/tým se všemi závodníky/týmy přihlášenými do 

soutěže v dané kategorii. V tomto systému je přípustným výsledkem daného utkání 

remíza. 

4.2.Vyřazovací systém, který se používá u soutěží jednotlivců, a to rozlosováním 

závodníků dané kategorie a disciplíny do postupového pavouka, kterým jsou určeny 

dvojice závodníků, které se spolu utkají. Vítěz utkání vždy postupuje do dalšího kola 

soutěže, kde se utkává s dalším postupujícím. Tento systém se používá pro soutěže 

jednotlivců kata v eliminačních kolech a v soutěžích kumite se tímto systémem postupuje 

až do konečného stanovení pořadí soutěžících. 

 a) Vyřazovací systém dvojí porážky, se používá pro soutěže KP, NP. Soutěžící, který 

 poprvé prohraje je zapisován do druhé strany pavouka, kde má opětovnou šanci 

 soutěžit v příslušné disciplině a kategorii. Ze soutěže je vyřazen až po druhé prohře. 



 V případě tohoto systému je určen jednoznačně závodník umisťující se na třetím 

 místě (nejsou vyhlašována dvě třetí místa v kumite). 

b) Vyřazovací systém s plnou repasáží lze užít pro soutěže NP v případech, kdy se 

v jedné kategorii a disciplíně přihlásí více než 64 závodníků. O aplikaci tohoto systému 

rozhoduje komise STK před soutěží. Na soutěži je tento systém vyhlášen delegátem 

STK před zahájením utkání. 

c) Vyřazovací systém na jednu porážku, se používá pro soutěž MČR JKA, kdy 

soutěžící, který prohraje je přímo vyřazen ze soutěže a dále již v dané disciplíně 

nepokračuje. V tomto případě jsou v disciplíně kumite udělována dvě třetí místa. 

d) Pro soutěže VC a GP platí, že systém soutěže stanovují propozice nebo předpis 

soutěže vydávaný pořadatelem. 

4.3. Bodový systém, který se používá u soutěží jednotlivců kata semifinále a finále, a pro 

soutěže kata týmů. V tomto systému jsou závodníci nebo týmy dané kategorie disciplíny 

kata v jedné skupině, kde jim je losováním určeno pořadí pro soutěž. Utkání skupiny 

probíhá tak, že každý závodník/tým předvede samostatně svoji volitelnou kata, kterou 

rozhodčí obodují. Bodování určuje pořadí závodníků pro postup do finále nebo pro 

konečné stanovení pořadí soutěžících ve finále.  

5. Formy rozhodování soutěžních disciplín kata a kumite 

5.1. Formy rozhodování soutěžních disciplín kata a kumite v karate se provádí 

praporkovým způsobem a bodovým hodnocením, jejichž způsob aplikace pro každou 

disciplínu upravují oficiální pravidla karate JKA World Federation. 

5.2.Soutěžní forma kata jednotlivci 

a) eliminace:  vyřazovací systém, je rozhodováno praporkovým způsobem do počtu 8 
  závodníků 
b) semifinále:  bodový systém, je rozhodováno bodovým hodnocením do počtu 4 
  účastníků. Pořadí závodníků v semifinále musí být určeno losováním! 
c) finále:    bodový systém, je rozhodováno bodovým hodnocením 
  Do finále nastupují závodníci dle umístění v semifinále, ale v  
  obráceném pořadí od posledního k prvnímu. 

 
5.3. Soutěžní forma kumite jednotlivci 

 
5.3.1. Řízená forma: Kihon-ippon-kumite 
a) provádí se útoky: Jodan-oi-cuki, Chudan-oi-cuki, Chudan-mae-geri, každý útok je 

proveden pouze jednou. Útoky se provádějí pravými končetinami, v případě 
nerozhodného výsledku a prodloužení je druhý zápas veden levými končetinami  

b) rozhodčím určený útočník zaútočí ohlášenou technikou, obránce provede kryt s 
následným protiútokem, po každém provedeném útoku se úloha útočníka a 
obránce mění, z obránce se stává útočník a naopak 

c) po ukončení zápasu zaujmou soutěžící výchozí postavení 
d) pro formy řízeného kumite platí zásady stanovené v pravidlech JKA WF a 

standardizace forem řízeného kumite, kterou vydává JKA ČR 
e) v případě udělení trestů je po třetím napomínání závodník diskvalifikován  



f) v eliminačních zápasech kumite bude po prvním zápase rozhodnuto a bude 
vyhlášen vítěz zápasu (nevyhlašuje se rozhodnutí hikiwake). Výjimkou jsou 
semifinálové a finálové zápasy o medailová umístění. Kde v případě nerozhodného 
výsledku následuje zápas "sai shiai", při kterém jsou útoky vedeny levými 
končetinami. Po tomto zápase musí být rozhodnuto 

g) kontakt v řízených formách kumite není povolen.  
 
5.3.2. Volná forma: Jiyu-kumite, je volný zápas kumite 
a) eliminace: zápas na jeden bod ippon-shobu, základní doba trvání zápasu je 2 

  minuty 
b) finále: zápas sanbon-shobu, má základní dobu trvání 2 minuty pro žákovské a 

dorostenecké kategorie, 3 minuty pro juniorské kategorie a kategorii 
ženy, 5 minut pro muže 

c) pro věkové kategorie žáci v eliminačních kolech se v případě nerozhodného 
výsledku neužívá druhý zápas "sai shiai", a zápas pokračuje přímo "sai sai shiai" 
formou náhlé smrti saki-dori-shobu (zápas na první udělený bod nebo půlbod), 
přičemž všechna napomínání z předchozího zápasu se převádějí. Toto ustanovení 
neplatí pro semifinálové a finálové zápasy. Doba trvání zápasu "sai shiai" a "sai sai 
shiai" je zkrácena na 1 minutu.  

d) bodovaná vzdálenost v jiyu-kumite u kategorie žáků a mladšího dorostu je 5 – 0 
cm při útocích na "džódan" od bodovaných (zásahových) ploch 

e) pro všechny ostatní věkové kategorie platí průběh soutěže tak, jak je stanoven 
pravidly JKA WF 

 
5.4. Soutěžní forma pro kata týmů 

a) eliminace:  bodový systém, je rozhodováno bodovým hodnocením, do finále 
postupují družstva s nejvyšším bodovým ziskem 

b) finále:    bodový systém, je rozhodováno bodovým hodnocením 
 
6. Požadavky a aplikované systémy pro jednotlivé věkové kategorie a disciplíny 

 
6.1. Mini žáci a mini žákyně 

Kata: eliminace: praporkový systém, kata řady Heian 1-3 
 semifinále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5 
 finále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5, 

 odlišnou od té, kterou předvedl v semifinále 
Kumite: eliminace, semifinále, finále: kihon-ippon-kumite 

 
6.2. Mladší žáci a žákyně 

Kata:  eliminace: praporkový systém, kata z řady Heian 1-3 
 semifinále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5 
 finále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5, 

 odlišnou od té, kterou předvedl v semifinále nebo kata Tekki 1, 
 Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi,  

Kumite: eliminace: jiyu-kumite – ippon-shobu, čas 2 minuty 
   finále: jiyu-kumite – sanbon-shobu, čas 2 minuty 

 
6.3. Starší žáci a žákyně 

Kata: eliminace: praporkový systém, kata z řady Heian 1-5 
 semifinále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5, 

 Tekki 1 



 finále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5, 
 Tekki 1, odlišnou od té, kterou předvedl v semifinále, nebo kata 
 Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi, Jitte, Gankaku 

Kumite: eliminace: jiyu-kumite – ippon-shobu, čas 2 minuty 
   finále: jiyu-kumite – sanbon-shobu, čas 2 minuty 

 
6.4. Dorostenci a dorostenky 

Kata:  eliminace: praporkový systém, kata z řady Heian 1-5 
 semifinále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5, 

 Tekki 1, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi 
 finále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5, 

 Tekki 1 odlišnou od té, kterou předvedl v semifinále, nebo kata Bassai
 Dai, Kanku Dai, Jion, Empi, Hangetsu, Jitte, Gankaku, Nijushiho, 
 Sochin, Kanku Sho, Bassai Sho,  

(starší dorostenci + kata Meikyo, Wankan, Chinte, Tekki 2, Tekki 3) 
Kumite: eliminace: jiyu-kumite – ippon-shobu, čas 2 minuty 
   finále: jiyu-kumite – sanbon-shobu, čas 2 minuty 

 
6.5. Junioři, juniorky, muži, ženy a Masters 

Kata: eliminace: praporkový systém do počtu 16 soutěžících, kata řady Heian 2-5, 
 Tekki 1 

 eliminace: praporkový systém do počtu 8 soutěžících, kata řady sentei - Bassai 
Dai, Kanku Dai, Jion, Empi 

 semifinále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Bassai Dai, 
 Kanku Dai, Jion, Empi,  

 finále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata odlišnou od té, 
 kterou předvedl v semifinále, nelze volit z kata řady Heian1-5, Tekki 1 

Kumite: eliminace: jiyu-kumite – ippon-shobu, čas 2 minuty 
finále: jiyu-kumite – sanbon-shobu, čas ženy, junioři, juniorky 3 minuty,  

  čas muži 5 minut 
 
6.6. Týmové soutěže kata - všechny věkové kategorie 

eliminace: každé družstvo předvede volitelnou kata dle vlastního výběru 
finále:  každé družstvo předvede volitelnou kata dle vlastního výběru odlišnou od té, 

 kterou předvedlo v eliminaci 
 
7. Všechny soutěže JKA se organizují bez rozdílu hmotnosti (BRH). 

8. Systém losování 
 
8.1. Na soutěžích pořádaných JKA ČR (NP, VC, GP, MČR) losování zajišťuje komise STK  
pomocí počítačového programu. V případě, že nebude možné provést losování na PC, je 
možné losování provést ručně. 

 
8.2. Pro losování na soutěžích NP JKA ČR platí, že systém losování bude nastaven tak, aby 
se v prvním zápase nestřetli soutěžící ze stejného klubu. V případě, že nebude možné tuto 
podmínku splnit z důvodu vysokého počtu soutěžících z jednoho klubu, tak se mohou dva 
soutěžící z jednoho klubu v prvním kole utkat. Toto pravidlo platí pro kata, i pro kumite. 

 
8.3. MČR JKA je vrcholnou soutěží, na kterou se provádí nasazení prvních 4 závodníků 
podle nominačního žebříčku sestaveného podle bodů ze soutěží KP, NP, VC a GP. Pro 
nasazování platí, že první se čtvrtým se nasazují do první poloviny pavouka a druhý s 



třetím do druhé poloviny pavouka tak, aby se potkali co možná nejpozději. 
 

9. Chrániče a vybavení pro soutěže 
 
9.1. Povinné chrániče 

a) chrániče zubů při formě Jiyu-kumite 
b) chrániče na ruce při formě Jiyu-kumite (chrániče musí zabezpečit v každém 
případě volný pohyb všech 5 prstů na ruce, maximální tloušťka tlumicí vrstvy 2 cm, 
chrániče musí mít bílou barvu). 
c) chrániče prsou pro všechny závodnice při formě Jiyu-kumite 

 
9.2. Doporučené chrániče 

a) chrániče zubů při řízených formách kumite 
b) chrániče hrudi v ženských kategoriích při řízených formách kumite 
c) chrániče hrudníku v kategoriích žáků  

 
9.3. Povolené chrániče 
 a) suspenzor při všech kategoriích kumite 
 
9.4. Zakázané chrániče a předměty 

a) jakékoliv chrániče dolních končetin 
b) brýle pro žádnou z forem kumite 
c) žádné pevné předměty na hlavě a ve vlasech jako např. náušnice, spony apod.  
d) žádné pevné předměty na těle a končetinách, jako přívěsky, náramky, prstýnky atd 

 
9.5. Pokud bude mít závodník rovnátka a na nich chránič zubů vyrobený stomatologem 
specialistou, který písemně potvrdí kvalitu a bezpečnost chrániče a možnost jeho použití 
při zápasech karate, je start závodníkovi povolen. Všechna rizika na zdraví spojená 
s nesprávným použitím těchto speciálních chráničů zubů, nebo se špatnou kvalitou 
výrobku nesou závodníci a výrobce.  
 
9.6. Na soutěž kata jsou brýle povoleny, ale jen pokud jsou řádně uchyceny tak, aby při 
rotacích a skocích nespadly. Kontaktní čočky používají závodníci na vlastní nebezpečí.  
 
9.7. Všechny závodnice v kategorii žákyň, dorostenek, juniorek a seniorek musí mít pod 
karate-gi bílé tričko. 
 
9.8. Závodníci nastupují k soutěži v čistém bílém karate-gi. Podrobná specifikace a 
podmínky pro karate-gi jsou specifikovány přesně v oficiálních pravidlech JKA WF. Pro 
soutěže v ČR je povoleno mít na karate-gi znak klubu a na zádech reklamu o rozměrech 
max. 30 x 30 cm. 
 

Čl.IV. - Druhy soutěží, kalendář a úrovně soutěží JKA 

1. Soutěže JKA ČR jsou: 

 a) Krajské přebory JKA ČR 
 b) Národní poháry JKA ČR 
 c) Velké ceny, Grand Prix JKA zařazené jako oficiální akce do kalendáře soutěží 
 d) Mistrovství republiky JKA ČR 
 --------------------------------------------- 
 e)  Česká národní liga karate JKA ČR 



 
2. Soutěžní kalendář 
 

2.1. Soutěžní kalendář zpracovává prezidium JKA ve spolupráci s komisí STK a trenérem 
státní reprezentace, a je sestavován tak, aby měl návaznost na vrcholové evropské a 
světové soutěže. Národní poháry se pořádají nejméně 2x ročně ve všech kategoriích 
systémem na dvě porážky, Krajské přebory 1 x ročně ve všech kategoriích, a lze je 
pořádat jak na jednu tak na dvě porážky. Termíny krajských přeborů si stanovují krajské 
svazy samostatně s tím, že přebor musí proběhnout vždy nejpozději do 30.9. daného 
kalendářního roku. Pravidla a podmínky pro tvorbu soutěžního kalendáře stanovuje platný 
Organizační řád JKA ČR. 
 

3. Úrovně soutěží a postupy  
 

3.1. Český svaz karate JKA má tři úrovně soutěží. Nejvyšší úrovní je jednorázová vrcholná 
soutěž s názvem Mistrovství České republiky karate JKA (MČR JKA). Střední úrovní jsou 
celorepublikové soutěže - Národní poháry, Velké ceny a velké ceny s mezinárodní účastí 
Grand Prix. Nejnižší úrovní jsou Krajské přebory a oblastní soutěže na krajské úrovni.  
 
3.2. Soutěže uvedené v čl. IV. odst. 1., bod a) až d) jsou zařazeny do postupového 
systému pro MČR JKA. Tyto soutěže jsou bodovány dle systému uvedeného v tomto 
soutěžním řádu (čl. IV., odst. 4). Na základě tohoto bodování je sestaven žebříček 
závodníků, ze kterého je dle postupového klíče (čl. IV., odst. 5) určena nominace na MČR. 
 
3.3. Krajské přebory a celorepublikové soutěže (VC, GP), které jsou zařazeny jako 
nominační pro postup na MČR JKA se musí řídit tímto soutěžním řádem. Krajské přebory 
se musí uskutečnit do 30.9. běžného roku a výsledkové listiny pořadatelé odešlou do dvou 
dnů k rukám tajemníka komise soutěží JKA ČR. 
 
3.4. Česká národní liga karate JKA (ČNL) je samostatná nejvyšší týmová soutěž v karate 
JKA. Probíhá ve 3 kolech, na jejichž základě je na posledním kole vyhlášen vítězný tým, 
kterému je udělen titul Mistr České Národní ligy karate JKA. Organizace a systém ČNL je 
uveden v čl. IX. tohoto soutěžního řádu. 
 

4. Bodovací systém 
 

4.1. Systém bodového hodnocení se provádí dle klíče uvedeného v tabulce níže pro 
národní poháry (NP), velké ceny (VC), mezinárodní velké ceny (GP) a krajské přebory 
(KP). Bodování je provedeno zvlášť pro disciplínu kata a zvlášť pro kumite. Na NP se 
boduje 1.- 16.místo. Na KP se boduje 1.- 4. místo. Soutěžící na 5. až 8. místě v disciplíně 
kumite budou seřazeni podle umístění svých přemožitelů. 
 
4.2. Bodovací tabulka: 

                   Soutěž 
umístění 

KP NP, VC, GP, MČR 

1. místo 4 body 18 bodů 

2. místo 3 body 16 bodů 

3. místo 2 body 14 bodů 

4. místo 1 bod 12 bodů 

5. místo  10 bodů 

6. místo  8 bodů 

7. místo  6 bodů 



8. místo  4 body 

9. - 16. místo  1 bod 

Pozn. 9.-16. místo se boduje pouze pokud v kategorii a disciplíně je zúčastněno více jak 
32 závodníků. 

 
5. Postupový klíč 

 
5.1. Na základě součtu bodů z jednotlivých soutěžích zařazených do nominace na MČR je 
sestaven žebříček závodníků pro každou věkovou kategorii a disciplínu.  
 
5.2. Postupový klíč na MČR v soutěži jednotlivců: 

a) patnáct nejlepších účastníků série národních pohárů a krajských přeborů, v případě 
shodnosti bodů na posledním postupovém místě se navyšuje počet účastníků o 
závodníky s rovným počtem bodů 
b) jedno postupové místo "divoká karta" je k dispozici trenérovi reprezentace, který 
může na MČR nominovat jednoho závodníka v každé kategorii. 
c) vítěz MČR předcházejícího roku je nominován na MČR přímo, a to pouze za 
podmínky, že soutěží ve stejné věkové kategorii v jaké toto vítězství získal. Nasazen 
bude na 9. pozici nebo na pozici dle získaných bodů v aktuálním žebříčku závodníků. 

 
5.3. Postupový klíč na MČR v soutěži kata týmů: 

a) týmy startují na základě přihlášení do soutěže bez předchozí nominace 
 
5.4. Soutěže v kategoriích "Masters" jsou bez předchozí nominace a může se jich zúčastnit 
každý soutěžící splňující podmínky vyhlášení. 
 

6. Nominační tabulky jsou zpracovány a zveřejněny komisí soutěží do 1 týdne od data konání 
posledního nominačního závodu (NP) včetně doplnění "divoké karty" od trenéra 
reprezentace. Na základě nominace a propozic na soutěž MČR je spuštěna první vlna 
registrace, ve které kluby potvrdí účast svých závodníků na MČR. Místa nepotvrzených 
závodníků budou obsazena v druhé vlně závodníky na dalších pozicích v žebříčku závodníků. 
 
7. Konání jednotlivé disciplíny na soutěži JKA je podmíněno přihlášením alespoň jednoho 
závodníka nebo týmu, který splňuje podmínky startu. 
 
8. Na soutěžích JKA ČR se uděluje titul vítěz kombinace (kata+kumite) závodníkovi, který 
dosáhne nejlepší umístění v obou disciplínách, přičemž v jedné disciplíně se musí umístit na 
1.místě a v druhé musí být nejhůře do 4.místa. V případě, že dojde k rovnosti dvou 
závodníků (např. při umístění 1.+3. a 3.+1.) kombinace nebude udělena. 
 
9. Na nejvyšší soutěži MČR JKA se vítězům příslušné kategorie a disciplíny uděluje titul Mistr 
České republiky. Udělení titulu Mistr ČR je podmíněno účastí minimálně 3 soutěžících v 
kategorii. Pro vítěze v kombinaci, stanovené dle odst.8 tohoto článku, se uděluje titul Grand 
Champion České republiky v karate JKA. 

 
Čl.V. - Řízení soutěží 

1. Řízení soutěží NP, ČNL, MČR JKA zabezpečuje sportovně-technická komise (STK), která 

deleguje na soutěž svého pověřeného člena a pracovníka zajišťujícího obsluhu PC pro práci 

se soutěžním programem.  



2. Delegát STK zajišťuje organizaci a průběh soutěže v celém rozsahu, včetně zabezpečení 

plnění časového harmonogramu soutěže. Delegát má právo upravovat harmonogram tak, 

aby byl zajištěn co nejefektivnější a nejplynulejší průběh soutěže. Za tím účelem zastupuje 

STK ve vztahu k ostatním orgánům JKA, především komisi rozhodčích, a dalším 

organizátorům nebo jiným účastníkům podílejícím se na organizaci soutěže. 

3. Delegát STK při organizaci soutěží úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím turnaje, který 
zajišťuje účinné a plynulé přenášení pokynů od delegáta STK na jednotlivé panely 
rozhodčích. 

 
Čl.VI. - Pravidla soutěží a rozhodování 

1. Soutěže JKA ČR se řídí pravidly světové federace – JKA World Federation, a to pro 
disciplíny kata a kumite. 
 
2. Rozhodčí na soutěž deleguje komise rozhodčích, v souladu s platnou směrnicí komise 
rozhodčích. Hlavní rozhodčí soutěže zajišťuje působení všech rozhodčích na soutěži a 
garantuje plnění podmínek stanovených touto směrnicí, pravidly světové asociace JKA WF a 
platnou směrnicí komise rozhodčích. 
 
3. Rozhodčí dbají na to, aby každé jejich přijaté rozhodnutí bylo v souladu s pravidly "fair 
play", etiky karate-dó, a aby odpovídalo okolnostem případu, jakož i na to aby při 
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 
 

Čl.VII. - Organizace, pořádání a zajištění soutěží 

1. Pravidla a podmínky pro výběr pořadatele soutěží stanovuje Organizační řád JKA. 

2. Povinnosti pořadatele soutěže 

2.1. Pořadatel, který byl pověřen pořádáním soutěž, musí v určeném termínu nahlásit 
zodpovědného funkcionáře - ředitele soutěže v rozsahu jméno, adresa, telefon nebo mail. 
 
2.2. Zaslat propozice ke schválení vedoucímu komise STK nejpozději 30 dnů před 
pořádáním soutěže s předběžným organizačním programem. V propozicích musí být 
uvedeny všechny náležitosti: kdo je pořadatel, název soutěže, datum, místo konání 
(adresa haly), věkové kategorie, časový rozvrh (program), jméno ředitele soutěže 
(odpovědná osoba), výše startovného (dle platné ekonomické směrnice JKA), termín 
registrace a dále musí být slovně uvedeno, že akce je pořádána s pověřením JK ČR a na 
vhodném místě musí být uvedeno logo svazu JKA. 
 
2.3. Zajistit halu pro soutěž potřebné velikosti 5 nebo 6 zápasišť podle typu soutěže tak, 
jak je stanoveno v organizačním řádu JKA ČR. 
 
2.4. Zabezpečit uskutečnění soutěže po stránce organizačně technické a pořadatelské tak 
jak vyplývá ze „Smlouvy o převodu pořadatelských a komerčních práv“ uzavírané mezi 
pořadatelem a JKA ČR, kde je podrobně specifikovaný rozsah zajištění soutěží ze strany 
pořadatele a technické skupiny JKA. 
 
2.5. Zabezpečit zdravotní dozor v souladu s tímto předpisem (čl.VIII), včetně poučení 
zdravotního dozoru o povinnostech vyplývajících z pravidel soutěží karate JKA a této 
směrnice. 



 

3. Povinnosti JKA ČR, zastoupeného prezidiem JKA 

3.1. Rozeslat propozice dle adresáře JKA, nejpozději 21 dnů před datem konání soutěže 

všem klubům, výjimkou je MČR, kde je tato doba stanovena na 14 dnů před datem konání 

soutěže. Současně provést uveřejnění propozic soutěže na oficiálních webových stránkách 

svazu. 

3.2. Koordinovat činnosti jednotlivých orgánů svazu podílejících se na organizaci soutěže, 

včetně zajištění jejich spolupráce s pořadatelem akce. 

4. Povinnosti delegáta komise STK a pracovníka pověřeného prací na PC 

4.1. Dostavit se včas do místa konání soutěže, tímto se rozumí přijet cca 1 hodinu před 

zahájením registrace závodníků, a na tuto být připraven v čase uvedeném na propozicích. 

4.2. Provést registraci a namátkovou kontrolu závodníků, včetně kontroly závodníků při 
dvojím startu (dle čl.III, odst.2.7), zajistit rozlosování soutěže, tisk soutěžních pavouků, 
průběžně zpracovávat výsledky jednotlivých kategorií a disciplín. 
 
4.3. Zajistit organizaci a průběhu soutěže v celém rozsahu, včetně zabezpečení plnění 

časového harmonogramu soutěže. 

4.4. Zpracovat a předat konečné výsledky soutěže nejpozději do 24 hodin k vyvěšení na 
oficiální internetové stránky. 
 
4.5. Po skončení soutěže provést hodnocení průběhu soutěže na příslušném formuláři (viz 
Příloha č. 4), který vyplní delegát STK a zašle do 3 dnů předsedovi komise STK, společně 
se všemi dokumenty stanovenými touto směrnicí (prezenční a výsledkové listiny), včetně 
všech vyplněných záznamů o ošetření závodníka dle čl.VIII. 
 

5. Povinnosti hlavního rozhodčího turnaje 
 

5.1. Svolat poradu rozhodčích před soutěží, kde zkontroluje účast a způsobilost 
delegovaných rozhodčích pro výkon funkce. Dále podle uvážení svolává poradu koučů. 
 
5.2. Zkontrolovat, zda byl zdravotní dozor poučen v souladu s povinnostmi pořadatele (čl. 
VII., odst. 2.5.), případně poskytnout součinnost při poučení zdravotního dozoru. 
 
5.3. Zajistit účinné a plynulé přenášení pokynů od delegáta STK na jednotlivé panely 
rozhodčích, čímž napomáhá plynulosti průběhu soutěže. 
 
5.4. Dohlížet na naplňování a dodržování podmínek stanovených touto směrnicí, pravidly 
světové asociace JKA WF a platné směrnice komise rozhodčích. 
 
5.5. Zajistit hodnocení rozhodčích z jednotlivých zápasišť a sám provede hodnocení všech 
rozhodčích na příslušném formuláři. Po skončení soutěže vyplňuje formulář „Zpráva 
hlavního rozhodčího soutěže“ a vše zasílá do 3 dnů předsedovi Komise rozhodčích. 
 
5.6. V případech K.O. či jiných vážných zranění zodpovídá za vyplnění záznamu o úrazu 

závodníka a jeho následné předání delegátovi komise STK,  



 
5.7. Svolat poradu rozhodčích po ukončení turnaje kde provede vyhodnocení jejich 
činnosti v průběhu soutěže. 

 

6. Povinnosti rozhodčích na soutěži 
 

6.1. Dostavit se včas do místa konání soutěže, tímto se rozumí přijet cca 1 hodinu před 
zahájením registrace závodníků, a na tuto být připraven v čase uvedeném na propozicích 
soutěže. 
 
6.2. Být v předepsaném oděvu dle platných pravidel JKA. 
 
6.3. Plnit všechny pokyny hlavního rozhodčího soutěže a delegáta STK, dodržovat všechny 
ustanovení stanovená touto směrnicí, pravidly světové asociace JKA WF a platné směrnice 
komise rozhodčích, včetně dodržování kodexu rozhodčích karate JKA. 
 
6.4. Plně se věnovat práci rozhodčího na soutěži a rozhodovat v souladu s ustanovením 
čl.VI., odst. 1 až 3. Svá rozhodnutí projednávat pouze s hlavním rozhodčím soutěže nebo 
se členy KR. 

 

7. Povinnosti účastníků soutěže – zástupci klubů a koučové 

7.1. Provést registraci závodníků na soutěž přes databázi JKA (ČUBU), včetně registrace 
koučů, nejpozději do data uvedeného na propozicích. Pozdější registrace musí být 
provedena nejpozději 12 hodin před zahájením soutěže, a bude zpoplatněna za zvýšené 
startovné dle platné ekonomické směrnice. Koučem může být pouze osoba plnoletá, 
nositelem minimálně 3. Kyu JKA s licencí trenéra min. III. třídy a licence rozhodčí H JKA 
ČR. Na jednu soutěž může klub přihlásit maximálně 6 koučů. Koučům bez registrace na 
soutěž nebo na soutěžní sezónu nebude dovoleno koučovat závodníky, a nebude mu 
povolen ani přístup k zápasišti. Klub, který provedl registraci, je povinen zaplatit startovné 
dle platné ekonomické směrnice do termínu soutěže. 
 
7.2. Zástupci klubů se musí dostavit včas na registraci závodníků v den konání soutěže dle 
propozic, na kterou musí mít připraveny škrty v nominaci svého družstva - nemoc, zranění 
apod. O prodloužení registrace může rozhodnout delegát komise STK, který provádí 
registraci, a to s ohledem na objektivní důvody, které vedly k pozdnímu příjezdu družstva. 
 
7.3. Zástupci klubů a koučové se musí řídit platnými pravidly JKA, tímto soutěžním řádem, 
především v oblasti vedení koučování během soutěže. Kouč musí mít během soutěže 
sportovní oblečení a označení kouče, které obdrží při registraci. V případě, že kouč nebo 
účastník doprovázející závodníka neuposlechne příkazů hlavního rozhodčího na zápasišti, 
hlavního rozhodčího soutěže, anebo příkazu organizátora soutěže, může být provedeno 
napomínání udělené závodníkovi, kouč může být vykázán od zápasiště a nejvyšším 
trestem je udělení "shikaku" v souladu s pravidly JKA (vyloučení z turnaje, kdy účastník 
musí opustit sportovní halu). V případě udělení "shikaku" musí delegát STK toto uvést do 
hlášení o průběhu soutěže, na základě kterého bude rozhodnuto prezidiem JKA o dalším 
řešení, odložení či potrestání anebo o předání disciplinární komisi k prošetření. 

 
8. Povinnosti účastníků soutěže – závodníků 

8.1. Být registrován prostřednictvím oddílu v elektronické databázi JKA (ČUBU), mít platný 



průkaz JKA nebo ČUBU, který má řádně vyplněný, zaplacený roční členský poplatek dle 
platné ekonomické směrnice JKA ČR a musí mít v průkazu potvrzenou lékařskou prohlídku 
dle platné legislativy (vyhlášky 391/2013 Sb.) ne starší jednoho roku, ve které je uvedeno, 
že je schopen zúčastnit se soutěže karate. Vložené potvrzení je akceptováno pouze 
v případě prohlídky od sportovního lékaře. 
 
8.2. Každý závodník startuje z hlediska zdravotní způsobilosti na svoji odpovědnost, 
případně na odpovědnost svého zákonného zástupce. Tím není dotčeno ustanovení o 
zdravotním zabezpečení soutěže dle tohoto soutěžního řádu (čl.VIII.) a ustanovení o 
zdravotním zabezpečení soutěží dle platných pravidel JKA. 
 
8.3. Závodníci startující v pozdějším čase mají povinnost být připraveni o 1 hodinu dříve 
než je předpokládané zahájení jejich kategorie, z důvodu možného urychlení turnaje. 
 
8.4. Nastupovat k soutěži v čistém bílém karate-gi a pro soutěže používat výhradně 
schválené a povolené chrániče tak jak je uvedeno v čl. III., odst.9. 
 
8.5. Závodníci dbají na to, aby jejich vystupování a závodní zápasení bylo v souladu s 
pravidly karate, etiky karate-dó a v sportovním duchu "fair play". 

 

9. Průběh soutěže 

9.1. Každá soutěž může probíhat s různým programem tak, jak stanoví organizátor akce 

(JKA ČR) ve spolupráci s pořadatelem (klub pověřený organizací soutěže).  

9.2. Průběh soutěže: 

a) registrace a kontrola závodníků 

b) losování, porada rozhodčích, instruktáž koučů 

c) slavnostním nástup a zahájení 

d) eliminační, semifinálové a finálové zápasy pro jednotlivé kategorie a disciplíny 

e) při individuálních soutěžích kata a kumite bude před semifinálovým a finálovým 

blokem proveden nástup všech postupujících závodníků, nástup je proveden i po 

ukončení soutěžního bloku, pokud se zúčastněný závodník nedostaví ani po 

opakované výzvě hlavním rozhodčím zápasiště, je vyhlášeno jeho vyřazení „kiken“ i 

pro další kategorie a disciplíny v soutěži. 

f) vyhlášení výsledků a předání cen na stupních vítězů 

10. Protesty 
 

10.1. Protesty proti porušení pravidel nebo soutěžního řádu podává oprávněná osoba, 
kterou se rozumí oficiální trenér, kouč, nebo vedoucí družstva, bezprostředně po 
předmětné události ústní formou u arbitra, v případě, že arbitr není, u hlavního rozhodčího 
turnaje. V ústním protestu musí být uvedeno, že bude provedeno písemné podání 
protestu. Protest je nutné následně podat v písemné formě s vkladem 500,-Kč, a protest 
musí obsahovat: označení zápasiště; název klubu, který protest podává; důvod protestu; 



označení důkazu nebo uvedení v čem je spatřován rozpor proti pravidlům nebo 
soutěžnímu řádu; krátký popis případu; sdělení co se od protestu očekává; podpis 
oprávněné osoby. 
 
10.2. Pokud protest nesplňuje formální a obsahové náležitosti shora uvedené, bude 
zamítnut. Protest lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením jeho projednávání. 
 
10.3. Pokud bude na místě rozhodnuto, že protest byl oprávněný, vrací se vklad ihned 
v plné výši, v opačném případě vklad připadne ve prospěch svazu a bude jeho příjmem ze 
soutěže. 
 
10.4. Pokud je oprávněná osoba nespokojena s rozhodnutím hlavního rozhodčího může se 
odvolat písemně ke komisi STK, která protest prověří v souladu se všemi směrnicemi. 
Komise je povinna do 30 dnů podat vysvětlení oprávněné osobě a v případě pochybení 
hlavního rozhodčího přijmout opatření, aby k podobným chybám nedocházelo. V případě, 
že nedošlo k rozporu nebo porušení soutěžních pravidel JKA ani tohoto soutěžního řádu, 
je rozhodnutí STK konečné a nelze se proti němu dále odvolat. 

 

Čl.VIII. - Zdravotní ustanovení 

1. Zdravotní zabezpečení soutěží zajišťuje pořádající oddíl. 
 
2. Zabezpečuje se nejméně jeden lékař pro tři zápasiště a to tak, aby zdravotní dozor byl pro 
každé zápasiště bezprostředně dostupný (nelze mít jednoho lékaře na zápasiště ve dvou 
halách). 
 
3. Zdravotní dozor zajišťuje ošetření závodníků na základě vyžádání hlavního rozhodčího na 
zápasišti, a to především v disciplíně kumite, pokud dojde ke kontaktu. Po ošetření informuje 
hlavního rozhodčího stručně o stavu zranění a o možnosti pokračovat dále v zápase. 
 
4. Pokud dojde k závažnému úrazu závodníka (zlomenina, vykloubení, silný otřes hlavy, 
podezření na vnitřní zranění apod.) je ošetřující lékař povinen informovat hlavního 
rozhodčího na zápasišti o stavu úrazu a je povinen zajistit vyplnění protokolu o úrazu (viz 
příloha č. 3), který závodník nebo odpovědný zástupce závodníka nebo oficiální kouč klubu 
musí podepsat. Následně záznam postoupí k evidenci komisi STK prostřednictvím delegáta 
STK na soutěži. 
 
5. Ustanovení o kontaktech při kumite 
 

5.1. Závodník, který v jednom závodě dvakrát zvítězí a postoupí, protože soupeřovi bylo 
uděleno Hansoku z důvodu kontaktu, nesmí dále v závodě pokračovat. 
 
5.2. Závodník, který byl silně otřesen nebo v bezvědomí (K.O.) a byl ošetřován déle než 5 
minuty nesmí dále v zápase pokračovat. Ošetřující lékař společně s hlavním rozhodčím je 
povinen vyplnit protokol o úrazu závodníka tak, jak je uvedeno v odst.4 tohoto článku. 
V případě, že v zápase zvítězil pro soupeřovo Hansoku, nesmí nastoupit k dalšímu utkání 
po celý zbytek soutěžního dne. 
 
5.3. Závodník, který byl v soutěži knock-autován (K.O.) tak, jak je uvedeno v bodu 5.2., je 
povinen do jednoho měsíce od data K.O. předložit úseku STK výsledek neurologického 
vyšetření. Do doby, než předloží lékařskou zprávu, nesmí startovat v soutěžích kumite. 



 
5.4. Závodník, který bude vyloučen na Hansoku za zranění soupeře v disciplíně kumite 
musí na každý další zápas v kumite v den konání turnaje nosit na pravém rukávu 
červenou šerpuo šířce 5 cm. Pokud způsobí v dalším zápase další zranění, pro které mu je 
uděleno druhé hansoku je diskvalifikován z celého turnaje pro všechny disciplíny kata i 
kumite, jednotlivce i týmy. 
 

6. Zdravotně bezpečnostní pravidla 
 
6.1. Cvičenec, úbor, chrániče a hygienické normy jsou dány tímto soutěžním řádem, 
pravidly JKA a obecně platnými normami hygieny práce. Za kontrolu ručí a právo kontroly 
má hlavní rozhodčí na zápasišti. 
 
6.2. Ochranné pomůcky jsou dány ustanovením čl.III, odst.9 tohoto soutěžního řádu. Za 
dodržování schválených ustanovení o chráničích a jejich kontrolu ručí rozhodčí na 
zápasišti. 
 
6.3. Základem prevence bezpečnosti je striktní dodržování veškerých provozních, 
organizačních řádů a směrnic, za které zodpovídá hlavní rozhodčí. 
 
6.4. Prevence a bezpečnostně preventivní opatření při pořádání soutěží: 

 a) Pořadatel - zabezpečí povinnosti dané tímto soutěžním řádem, 
- je povinný seznámit lékaře s jeho povinnostmi, které vyplívají z této 
směrnice, 
- znát nejbližší zdravotnické zařízení s nepřetržitým provozem a 
nejrychlejší cestu k němu, 
- zajistit protokol o úrazu závodníka (viz. Příloha č. 3 tohoto řádu) 

 b) Delegát STK 
- zabezpečí namátkovou kontrolu průkazů závodníků karate o platnosti 
lékařských prohlídek a namátkovou kontrolu souhlasu se střídavým 
startem tak, jak je stanoveno v tomto soutěžním řádu 

c) Hlavní rozhodčí turnaje 
  - zabezpečí povinnosti dané tímto soutěžním řádem a pravidly JKA WF 

- kontroluje dodržování obecně platných hygienických a bezpečnostních 
norem 

d) Hlavní rozhodčí na zápasišti 
- kontroluje před zápasem, ustrojení a ochranné pomůcky závodníků 
- včasně vyzývá lékaře k ošetření závodníka 

e) Rozhodčí - jsou povinni upozornit hlavního rozhodčího na zápasišti při zjištění 
nedostatků, které by mohly vést ke zranění, nebo k zdravotnímu 
poškození závodníka, 

f) Lékař - je povinen provést základní fyzické vyšetření a ošetřit zranění, a je 
odpovědný za rozhodnutí, zda závodník může pokračovat v zápase, 
- v případě vážných zranění a K.O. je povinen provést ošetření 
závodníka a ve spolupráci s hlavním rozhodčím soutěže vyplnit 
neprodleně protokol o úraze závodníka (viz příloha č. 3) 

g) Závodník - pokud dovršil 18. let je povinen dostavit se po ukončení zápasu, ve 
kterém došlo k úrazu a byl ošetřen lékařem soutěže, k podepsání 
protokolu o úrazu závodníka, pokud nedovršil 18. roku je povinen 
dostavit se spolu s koučem (trenérem) nebo se odpovědným 
zástupcem k podepsání protokolu o úrazu závodníka 

 



Čl.IX. - Česká národní liga karate JKA 

1. Česká národní liga karate JKA je samostatná nejvyšší týmová soutěž v karate JKA.  
 
2. Soutěžní kategorie jsou: - žáci-žákyně   - 07 – 13 let  

   - dorostenci-dorostenky - 14 – 17 let  
   - muži-ženy   - kata nad 16 let  
       - kumite nad 17 let  

 
3. Počet kol soutěže: - tři kola nejvyšší národní úrovně, každý s každým 
   - kvalifikace je jednokolová 
 
4. Systém soutěže: - každý s každým 
    - utkání se skládá z pěti jednotlivých zápasů probíhajících v  

   následujícím pořadí a disciplínách: 
1.zápas: jiyu-kumite (ippon-shobu) muži - BRH, čas 2 minuty 
2.zápas: jiyu-kumite (ippon-shobu) ženy - BRH, čas 2 minuty 
3.zápas: kata muži - (kategorie senioři a dorostenci jedna vylosovaná kata z řady 

Heian 1-5, Tekki 1, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi, kategorie žáci jedna 
vylosovaná kata z řady Heian 1-5, Tekki 1) 

4.zápas: jiyu-kumite (ippon-shobu) muži - BRH, čas 2 minuty 
5.zápas: kata ženy - (kategorie ženy a dorostenky jedna vylosovaná kata z řady Heian 

1-5, Tekki 1, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi, kategorie žákyně jedna 
vylosovaná kata z řady Heian 1-5, Tekki 1) 

 
5. Počet účastníků v kategorii: - v ČNL soutěží maximálně 10 družstev v každé kategorii 
     - v kvalifikačním kole počet družstev není omezen 
 
6. Systém rozhodování a bodování soutěže 
 

6.1. Soutěží se dle pravidel JKA World Federation. 
 
6.2. Neaplikuje se ustanovení o "sai shiai" a "sai sai shiai", zápas i utkání může skončit 
nerozhodně (remízou). 
 
6.3. Za vítězství v jednotlivých zápasech v utkání se získávají 2 pomocné body do 
celkového skóre v utkání, za remízu 1 pomocný bod. 
 
6.4. Vítězem v utkání se stane družstvo, které získá v jednotlivých zápasech více 
pomocných bodů. Při rovnosti pomocných bodů je utkání vyhlášeno jako nerozhodné. 
 
6.5. Do celkové tabulky získá vítězné družstvo za vítězství v utkání 2 body, za nerozhodný 
výsledek v utkání získá každé družstvo 1 bod, dále se pro následné určování celkového 
pořadí zapisuje poměr všech získaných pomocných bodů - skóre. 
 
6.6. Vítězem celého ročníku se stává družstvo, které získá nejvyšší součet bodů ze všech 
kol a utkání v nich, při rovnosti bodů rozhoduje jako další kriterium "skóre", vítěznému 
týmu je udělen titul "Mistr České národní ligy karate JKA" 

 
7. Kvalifikační kolo - sestupující a postupující 
 

7.1. Kvalifikační kolo se vyhlašuje jako samostatná soutěž na základě počtu písemně 



přihlášených týmů, které chtějí postoupit do ČNL. Kluby, které se do soutěže ČNL hlásí 
nově, mají povinnost zaslat prezidiu JKA písemnou žádost o zařazení do ČNL nejpozději do 
31.11. předchozího roku. 
 
7.2. Kvalifikačního turnaje se účastní spolu s nově přihlášenými družstvy i poslední dvě 
družstva z posledního ročníku ČNL (dle pořadí v celkové tabulce). 
 
7.3. Kvalifikační turnaj je pořádán jako jednokolová soutěž systémem každý s každým. 
První dvě družstva z kvalifikace postupují do dalšího ročníku ČNL. 

 
8. Účastníci soutěže 
 

8.1. Národní ligy karate JKA se mohou zúčastnit družstva, která jsou členy Českého svazu 
karate JKA.  
 
8.2. Registrace do soutěže je prováděna před každým kolem samostatně přes databázi 
JKA (ČUBU) nejpozději do data uvedeného na propozicích. Registrovaný klub je povinen 
zaplatit startovné dle platné ekonomické směrnice do termínu soutěže. Závodníci 
registrovaní do soutěže musí splňovat obecné podmínky pro účast v soutěžích stanovené 
čl.VII., odst.8 tohoto soutěžního řádu.  
 
8.3. O účasti družstva nebo závodníků ze zahraničí nebo z jiného svazu rozhoduje 
prezidium JKA, které v usnesení stanoví podmínky účasti včetně výše startovného, jehož 
výše musí být přesně stanovena. 
 
8.4. V družstvu tvořeném ze závodníků z více klubů musí alespoň jeden z nich být členem 
klubu, který se do soutěže ČNL registruje, všichni ostatní závodníci zařazení do týmu musí 
mít v průkazu karate zaznamenáno hostování v tomto klubu nebo musí mít jednorázové 
hostování pro týmové soutěže (viz příloha č.4). Toto ustanovení je platné pro každé kolo 
ČNL. Soupisku družstva lze v průběhu sezóny libovolně měnit a závodník může v sezóně 
soutěžit za různé týmy. Před soutěží proběhne kontrola klubové příslušnosti soutěžících 
nebo jejich hostování, včetně lékařské prohlídky. 

  
9. Rozhodčí na soutěž ČNL zajišťuje komise rozhodčích. 
 

Čl.X. - Ostatní 

1. Případy neuvedené v tomto řádu řeší dle jejich závažnosti: 
a) hlavní rozhodčí soutěže nebo delegát STK  
b) komise STK 
c) prezidium JKA 
 

2. Tento soutěžní řád nabývá účinnosti dnem schválení. Schválením tohoto soutěžního řádu 

se ruší všechny předešlé verze soutěžního řádu JKA, včetně příloh. 

Přílohy: 

 1. Přehledová tabulka věkových kategorií a disciplín 
 2. Vzorové propozice 
 3. Hlášení o úraze 
 4. Hlášení o průběhu soutěže 
 5. Hostování závodníka v soutěži týmů 



 6. Souhlas se střídavým startem 
 

Schvalovací doložka: 

Schváleno usnesením                 jednání Prezidia JKA dne 6.2.2019. 


