WUKF Kata Rules 2010

PRAVIDLA KATA
ČLÁNEK 1: Druhy zápasů
1. Soutěž Kata se dělí na:
a. Kata jednotlivci.
b. Kata Team.
2. Soutěžní systém Kata jednotlivci a Kata Team musí být následující:
3. Bodový systém: body se udělují pro každého závodníka, nebo tým zvlášť a vítězem se
stane ten s nejvyšším celkovým skóre.
4. Kata Team tvoří 3 závodníci + 1 náhradník.
5. Systém může být změněn na WUKF-DC (tj. praporkový systém)
Článek 2: Rozhodování zápasu
1) Rozhodování zápasu provádí komise rozhodčích: jeden hlavní rozhodčí a čtyři nebo šest
rohových soudců.
2) Všechny zápasy jsou vedeny výhradně na základě pokynu hlavního rozhodčího.
ČLÁNEK 3: Zahájení a ukončení zápasů
1) ZAHÁJENÍ
a) Závodník musí před začátkem kola ohlásit název cvičení kata u stolku zapisovatele.
b) Po vyhlášení hlasatelem se závodník (závodníci) okamžitě odebere na zápasovou plochu,
ukloní se hlavnímu rozhodčímu a zřetelně oznámí jméno předváděné Kata.
c) Rozhodčí jasně opakuje jméno Kata.

Zpracoval: úsek STK ČABK | verze 3/9/2010

Strana 1 (6)

WUKF Kata Rules 2010

d) Závodník (závodníci) po té zahájí cvičení Kata, a po dokončení Kata se vrátí do své
původní pozice a vyčká na rozhodnutí rozhodčích.
2) ukončení
a) Po dokončení Kata rozhodčí ohlásí (Hantei) pro rozhodnutí rohových soudců. Okamžitě
rozhodčí a rohový soudci pozdvihnou své bodovací tabule (současně) s jejich rozhodnutím.
Hlasatel oznámí zřetelně rozhodnutí všech rozhodčích zapisovateli.
b) Zapisovatel zaznamená hlasatelem oznámené skóre do příslušného formuláře a konečné
skóre vypočítá následovně: ze sedmi (pěti) obdržených výsledků se do konečného skóre
nezapočítává to nevyšší a nejnižší z nich. Konečné skóre se pak vypočítá sečtením
zbývajících pěti (tří) výsledků.
c) Vyhlašovatel musí zřetelně oznámit, konečné skóre.
d) Po vyhlášení rozhodnutí, se závodník (závodníci) ukloní hlavnímu rozhodčímu a opustí
zápasovou plochu.
ČLÁNEK 4: typy KATA
Kata jednotlivci a Kata Team
Děti 6 / 7 / 8 let
Bílý - Oranžový (Žlutý) pás
v1. kole, ve 2. a 3. kole závodníci cvičí Kata z kategorie Shitei.
(Závodníci mohou opakovat stejná Kata ve všech kolech).
Zelený až Černý pás
v 1. kole závodníci cvičí Kata z kategorie Shitei
ve 2. a 3. kolo cvičí závodníci Kata z kategorie Shitei nebo Sentei
(Závodníci nesmí opakovat stejná Kata provedených v předchozím kole).
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DĚTI 9 / 10 let
Bílý a Oranžový (Žlutý) pás
v1. kole, ve 2. a 3. kole závodníci cvičí Kata z kategorie Shitei
(Závodníci mohou opakovat stejná Kata ve všech kolech).
Zelený a Modrý (Fialový) pás
v 1. kole závodníci cvičí Kata z kategorie Shitei
ve 2. a 3. kole cvičí závodníci Kata z kategorie Shitei nebo Sentei
(Závodníci nesmí opakovat stejná Kata provedených v předchozím kole).
Hnědý až Černý pás
v 1. kole závodníci cvičí Kata z kategorie Shitei
ve 2. kole cvičí závodníci Kata z kategorie Shitei nebo Sentei
ve 3. kole cvičí závodníci Kata z kategorie Tokui
(Závodníci nesmí opakovat stejná Kata provedených v předchozím kole).
Kromě Kata:
SHOTOKAN - Gojushiho Dai / Sho a Unsu.
SHITO RYU - Ciantanyara No Kushanku, Anan, Unshu, Suparimpei a
Gojushiho
DĚTI 11 / 12 let
Stejně jako věková kategorii 9 / 10 let
DĚTI 13 / 14 let
Stejně jako věková kategorii 9 / 10 let
Je důležité, aby závodníci těchto kategorií měli možnost studovat základní kata a až posléze
vyšší kata.
DOROSTENCI - JUNIOŘI - SENIOŘI
a) Kata team je určena pouze pro kategorii junioři a senioři.
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b) První kolo (Skóre: 5,0 - 7,0):
16 závodníků s nejvyšším bodovým ohodnocením postupuje do dalšího kola. Závodníci
v tomto kole cvičí Kata z kategorie Shitei nebo Sentei Kata (Yo sen Kata). Zvolenou Kata
musí závodník před začátkem kola ohlásit u stolku zapisovatele. Pokud bude do prvního kola
přihlášeno méně než šestnáct závodníků, bude toto kolo vynecháno a soutěž bude pouze
dvoukolová.
c) Druhé kolo (Skóre: 6,0 - 8,0):
z 16 závodníků postupuje 8 do finále. Závodníci v tomto kole cvičí Kata z kategorie Shitei,
Sentei nebo Tokui Kata (Yo sen Kata nebo Kessho sen Kata). Závodníci nesmí opakovat
stejná Kata provedená v předchozím kole. Zvolenou Kata musí závodník před začátkem kola
ohlásit u stolku zapisovatele.
d) Třetí kolo (Finále) (Skóre: 7,0 - 9,0):
Závodník (závodníci) může cvičit Kata z kategorie Shitei, Sentei nebo Tokui Kata (Yo sen
Kata nebo Kessho sen Kata) z uvedených WUKO Kata. Zacvičená Kata ve finále musí být
odlišná od Kata prováděná v 1. a 2. kole. Zvolenou Kata musí závodník před začátkem kola
ohlásit u stolku zapisovatele.
e) V případě rovnosti bodového ohodnocení v 1. nebo ve 2. kole:
V případě, že dojde ke stejnému výsledku (rovnost bodů u více závodníků) v 1. nebo 2. kole,
o pořadí na seznamu závodníků pro další kolo rozhodne minimální (=nejnižší) známka z těch
3 započítaných (neškrtlých), která se připočítá k celkovému výsledku. Jestliže bodová rovnost
přetrvává i nadále, musí závodníci, jichž se daná situace týká, předvést další Kata. Je nutné,
aby závodník cvičil jinou Kata, než cvičil v tomto kole. Pokud ani poté není vítěz, rozhodnutí
musí provést panel rozhodčích (založené na poslední předvedené kata).
f) Výsledky (známky) z 2. i 3. kola se sečtou do finálního výsledku:
V případě shody (stejné výsledky) musí závodníci zacvičit novou kata, kterou necvičili v
posledním 3. kole. V případě shody rozhodne nejnižší známka ze tří započítaných. Pokud jsou
shodné, rozhodne známka nejvyšší. Pokud stále není žádný vítěz, musí rozhodnout panel
rozhodčích (založeném na poslední zacvičené kata).

Zpracoval: úsek STK ČABK | verze 3/9/2010

Strana 4 (6)

WUKF Kata Rules 2010

RENGOKAI KATEGORIE: Byla zavedena "Rengokai" (smíšená) kategorii. V této
kategorii budou soutěžit všechny styly, které nedosáhli alespoň počet 4 závodníků (minimálně
2 národností).
ČLÁNEK 5: Kritéria pro rozhodování.
V soutěži nemůže být žádná předvedená Kata považována pouze za dobrou nebo
špatnou, ale musí být posuzována podle základních prvků v každé části rozhodnutí
založeného na dvou různých kritériích:
1) Základní provedení: následující základní body, musí být v každém provedení Kata:
a) sekvence Kata.
b) Kontrola síly.
c) Kontrola napětí a kontrakce.
d) Kontrola rychlosti a rytmu.
e) Směr pohybu.
f) Pochopení Kata technik.
g) Prokázání správného pochopení Kata Bunkai.
h) Etiketa.
i) Embusen.
j) Vize, představivost.
k) Postoje.
l) Koordinace.
m) Stabilita a rovnováha.
n) Správnost provedení.
o) Harmonie.
p) Pauzy.
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q) Kiai.
r) Dýchání.
s) Koncentrace.
t) Bojovnost.
2) vyšší úroveň provedení. Rozhodčí vezmou na vědomí konkrétní důležité body a stupeň
obtížnosti provedené Kata.
Rozhodnutí bude založeno na:
a) zvládnutí technik soutěžícím.
b) stupeň obtížnosti a rizik při výkonu Kata.
c) budo postoj soutěžícího.
Článek 6: MÍNUSOVÉ BODY A DISKVALIFIKACE
1) Minusové body. Body budou odečteny v těchto případech:
a) Při letmém zaváhání cvičení Kata, ale rychlém napravení, by mělo být odečteno od
konečného skóre 0,1 bodu.
b) Při letmém zaváhání se zřetelnými pauzami, by mělo být odečteno od konečného
skóre 0,2 bodu.
c) Za momentální mírnou nerovnováhu, která je rychle napravena, by mělo být
odečteno od konečného skóre 0,1 až 0,2 bodů.
2) Diskvalifikace:
a) Pokud závodník provede nesprávnou Kata.
b) Je-li Kata nestandardní.
c) Pokud závodník zastaví Kata.
d) Pokud závodník ztratí rovnováhu úplně nebo v případě pádu.
e) Pokud závodník neprovede Kata jeho styl.
Článek 7: Kata Seznam – Ke stažení na webových stránkách - www.cabk.cz
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