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KUMITE IPPON 

 

Jednobodový zápas: závodník vyhrává nad soupeřem získáním skóre jednoho bodu ( 1 

Ippon nebo 2 Wazari) ve stanoveném časovém limitu. 

 

ČLÁNEK 1: Druhy zápasů 

 

Soutěţ Kumite IPPON se dělí následovně: 

 

KUMITE JEDNOTLIVCI: 

Zápasy jednotlivců se rozhoduje "Shobu Ippon". 

"Shobu Ippon", jednobodový zápas, (s výjimkou finálového zápasu, nebo šampionátu, kde 

by tento zápas měl být na 3 Ippony), je zápas, kdy se účastníci snaží skóre 3 body nebo 6 

Wazari před jejich soupeř ve stanoveném časovém limitu. 

 

KUMITE TEAM: 

 

Tým tvoří 3 závodníci (muži i ženy) a 1 náhradník. 

 

Tým se může soutěže zúčastnit pokud má alespoň 2 závodníky. 

 

Před každým utkáním musí zástupce družstva odevzdat u oficiálního stolu formulář se jmény 

a pořadím zápasů členů družstva. Sestava členů a pořadí jejich zápasů mohou být změněni pro 

každé kolo. Je-li však již jednou zaznamenáno, nemůže být poté až do ukončení kola 

změněno. Nastoupení náhradníka se bude považovat za změnu v pořadí zápasů členů týmu.  

 

Zápasy mezi jednotlivými členy každého týmu se konají v předem určeném pořadí. 

  

O vítězném týmu se rozhodne na základě těchto jednotlivých zápasů. 

 

Vítězí ten tým, který dosáhne nejvyššího počtu vítězství v jednotlivých zápasech  
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Týmové zápasy se rozhodují na základě následujících kritérií (v pořadí důležitosti - sestupně): 

 

Počet vítězství. 

 

Počet Ipponů 

 

Počet Wazari (počítají se pouze Wazari vítězů jednotlivých zápasů). 

 

Extra zápasu 

 

Pokud je stále bodový stav zápasů nerozhodný i přes výše uvedená kritéria, rozhodne se na 

základě výsledku extra zápasu. V případě, že i tento extra zápas bude nerozhodný, bude se 

konat další zápas (SAI Shiai). Pokud stále není rozhodnuto, musí být přijato rozhodnutí 

panelem rozhodčích. 

 

Vítězství přes faul, diskvalifikaci nebo dobrovolným odstoupení soupeře se počítá jako 1 

Ippon. 

 

Zápasy Ippon TEAM ROTATION 

 

Kategorie jsou následující: 

 

• Dorostenci /ky: 15 - 17 let 

 

• Junioři /ky: 18 až 20 let 

 

• Senioři /ky: 18 až 35 let 

 

• Veteráni /ky: 36 let a starší  

 

Pravidla bodování zápasů jsou stejná jako v Shobu Ippon. 
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Soutěţní systém 

 

Během zápasu musí v jednom kole bojovat všichni členové týmu. Trenér může kdykoli 

během zápasu vystřídat závodníka, který bude soutěžit. Závodník, který již byl vystřídán, se 

může v průběhu zápasu na požádání znovu kdykoli vrátit do boje ve stejném kole. V průběhu 

zápasu je možné provést tolik vystřídání závodníků, kolik uzná trenér za vhodné. Všichni 

členové týmu musí soutěžit v průběhu vyžaduje lhůtu však trenér může měnit hráče kdykoliv, 

jak on vidí za vhodné, a každý soutěžící se může vrátit kdykoli znovu. Vyhrazená hráč může 

být nahrazen v případě újmy, ale jen v příštím kole. Náhradník může nastoupit až 

v následujícím kole. 

 

Doba trvání zápasu je 3 minuty nepřerušovaného času. Tým, který během zápasu získá 3 

Ippony nebo 6 Wazary bude vítězem. 

 

Pokud po stanoveném časovém limitu není jasný vítěz, po zastavení zápasu rozhodčí ukončí 

zápas oznámím "Soremade". Pokud není na konci zápasu skóre bodů 3 Ippony, musí rozhodčí 

udělat krok zpět k okraji tatami, kde dobře vidí na všechny rohové soudí a vyzve je k 

HANTEI, potom se vrátí zpět a oznámí výrok rozhodčích. Po vyhlášení výsledku a výměně 

úklon závodníků a rozhodčích (Otagaini Rei - Shomenni REI), je zápas ukončen. 

 

Tým tvoří 3 závodníci (muži i ženy) a 1 náhradník. 

 

Tým se může soutěže zúčastnit pouze pokud má minimálně tři závodníky. 

 

Zápasy týmů se rozhodují na základě následujících kritérií (v pořadí důležitosti - sestupně): 

 

Počet vítězství. 

Počet Ippon (Ippon = 3 body) 

Počet Wazari = (každé Wazary = 1 bod, 2 Wazari = 2 body) 

Diskvalifikace = (3 body) 
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Článek 2: ZAHÁJENÍ, PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ ZÁPASU  

 

Zahájení:  

 

Na začátku zápasu Kumite stojí hlavní rozhodčí na vnějším okraji zápasové plochy. Po jeho 

levé a pravé straně stojí soudci. Po formální výměně úklon mezi závodníky a panelem 

rozhodčích (Shomen ni Rei - Otagai ni Rei), udělá hlavní rozhodčí krok zpět, soudci krok 

dovnitř a všechny se navzájem ukloní. Soudci potom zaujmou pozici ve čtyřech rohách 

tatami. Zápas začíná oznámení hlavního rozhodčího "Shobu Ippon Hajime".  

 

Přerušení: Hlavní rozhodčí dočasně přeruší zápas pokynem "Yame“ a nařídí závodníkům aby 

se vrátili zpět na své pozice. Rozhodčí znovu zahájí zápas pokynem "Tsuzukete Hajime". 

 

Časoměřič signalizuje jasně slyšitelným gongem nebo bzučákem Atoshibaraku, 30 sekund do 

konce zápasu, (jeden signál) a konec zápasu (dva signály). 

 

Ukončení:  

Po zastavení zápasu, rozhodčí ukončí zápas oznámím "Soremade".  

Pokud nebyl udělen Ippon dokonce časového limitu, rozhodčí udělá krok zpět k okraji tatami, 

kde dobře vidí na všechny rohové soudí a vyzve je k HANTEI, potom se vrátí zpět a oznámí 

výrok rozhodčích. Po vyhlášení výsledku a formální výměně úklon závodníků a panelu 

rozhodčích (Otagai ni Rei - Shomen ni Rei), je zápas ukončen.  

 

ČLÁNEK 3: DOBA TRVÁNÍ ZÁPASU  

 

Doba trvání zápasu je 2 minuty (Shobu-Ippon – čas se zastavuje pouze na výslovný pokyn 

hlavního rozhodčího na tatami), finálový, nebo v případě šampionátu musí být zápas na 3 

minuty. Před turnajem může WUKF-DC dobu trvání zápasů změnit.  

 

ČLÁNEK 4: PRODLOUŢENÍ 

 

V případě remízy v zápase jednotlivců bude následovat nový zápas (Sai Shiai).  

 

Předchozí skóre a případné tresty se nulují a nejsou přenášeny do Sai Shiai. 
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V případě další remízy na konci Sai Shiai, rozhodčí vyhlásí Encho Sen (náhlá smrt), kde 

závodník, který jako první zaboduje, bude prohlášen za vítěze.  

 

Pokud není ani po uplynutí 2 minut rozhodnuto, rozhodčí musí rozhodnout o vítězi pouze na 

základě Encho Sen.  

 

Článek 5: vítězství, nebo poráţka  

 

Vítězství nebo porážka se rozhoduje na základě Ippon, vítězství na základě rozhodnutí 

(HANTEI), porážka v důsledku faulu, diskvalifikace nebo vyřazení z turnaje.  

 

Článek 6: BODOVÁNÍ  

 

Útoky jsou omezené na následující bodované oblasti:  

 

Hlava, obličej, krk, břicho, hrudník, strana trupu, záda (bez ramen). 

 

Účinná technika provedená ve stejný okamžik, kdy zazní signál k ukončení zápasu, je 

považována za platnou. 

 

útok, přestože efektivní, provedený po zvukovém signálu oznamující konec zápasu, nesmí být 

uznán. 

 

Jogai: technika provedená mimo určenou zápasovou plochu je neplatná. Pokud však závodník 

provedl takovou techniku v rámci hranic zápasové plochy, bude technika platná. Pokyn 

"Yame" je rozhodující pro určení Jogai. Pokud Aka provede úspěšně techniku a v zápětí se 

dostane mimo zápasovou plochu, Yame by mělo být vyhlášeno v okamžiku skórování tohoto 

závodníka a toto vystoupení ze zápasiště nesmí být penalizována.  

 

Pokud je pokus Aka o skórování je neúspěšný, nebude Yame signalizováno a bude 

zaznamenán Jogai. Pokud Shiro vykročí ze zápasiště krátce poté, co Aka skóroval s úspěšným 

útokem, pak Yame bude signalizováno v okamžiku skórování a Jogai nebude na straně Shiro 

zaznamenáno. 

 

Současné účinné techniky, provedené vzájemně oběma závodníky (AIUCHI) se nehodnotí. 
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Článek 7: Kritéria pro rozhodování Ippon A WAZA-ARI 

 

Ippon je udělován na základě těchto požadavků:  

 

Pokud je technika přesná, silná a je považována za rozhodující. Technika musí být správně 

umístěna do uznávané bodované oblasti a součastně musí být dodrženy tyto podmínek: dobrá 

forma, správné nasazení, energické provedení, zanshin, správné načasování, správná 

vzdálenost. 

 

Účinná technika provedená podle následujících podmínek se považuje za Ippon: 

 

Je-li útok provedený s perfektním načasováním a soupeř se začal pohybovat směrem k 

útočníkovi. 

 

Pokud je útok proveden ve chvíli, kdy byl soupeř vyveden z rovnováhy útočníkem. 

 

Pokud jsou použity úspěšné kombinace a efektivní útoky 

 

Pro kombinace tsuki a geri techniky. 

 

Pro kombinace tsuki / geri a nage techniky. 

 

Pokud soupeř ztratil svou bojovnost a otočil se zády k útočníkovi. 

 

Efektivní útoky na nechráněnou část těla soupeře 

 

Waza-ari se uděluje za téměř srovnatelné techniky, za které se uděluje Ippon. Panel 

rozhodčích musí v první řadě hledat Ippon a až ve druhé řadě hodnotit Waza-ari. 

 

ČLÁNEK 8: Kritéria pro rozhodování (HANTEI) 

 

V případě nerozhodnutí dle Ippon, nebo poráţky v důsledku zakázaného chování 

(Hansoku) nebo vyřazení (Kiken), v průběhu stanovené doby zápasu, je rozhodnutí 

(Hantei) přijato na základě následujících kritérií: 
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• Zda bylo uděleno Waza-ari. 

• Zda byla udělena varování. 

• Počet vystoupení ze zápasové plochy. 

• Srovnání perfektnosti bojových postojů závodníků. 

 • Schopností a dovedností.  

• Stupeň bojovnosti a úsilí.  

• Počet provedených útoků. 

• Srovnání použité bojové strategie. 

• Fair play. 

 

Článek 9: zakázané úkony a techniky 

 

Následující jednání a techniky jsou zakázány: 

 

- Nekontrolované útoky. 

 

- Techniky, při kterých dochází k přehnanému kontaktu, s ohledem na zásahovou plochu. 

 

- Útoky na horní a dolní končetiny. 

 

- Útoky otevřenou rukou do tváře, Empi Uchi, Hiza Geri a Atama Uchi. 

 

- Útok na genitálie. 

 

- Útok na kyčelní kloub, kolenní klouby, nárty a holeně. 

 

- Chycení (není-li bezprostředně navázána technika), sevření soupeře nebo zbytečný tělesný 

kontakt proti soupeři. 

  

- Nebezpečné hody. 

 

- Zdržování. 

 

- Jakékoliv nesportovní chování, jako je verbální napadání, provokace nebo zbytečné 

promluvy. 

 

- Jakékoliv chování, které by mohlo poškodit pověst Karate (týká se i trenérů, sportovních 

manažerů a dalších osob kolem závodníka). 

 

- Chování, při kterém závodník ohrožuje svou, nebo soupeřovu, bezpečnost (Mubobi). 
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- Jakékoliv neuctivé a zbytečné akce jsou přísně zakázány. 

 

- Přehnané akce a reakce (tj. předstíraní zranění) jsou zakázané a budou trestány.  

 

 

Článek 10: Tresty a diskvalifikace 

 

Pokud se závodník chystá, nebo se již dopustil nedovoleného jednání, rozhodčí udělí varování 

nebo oznámí trest. 

 

Pokud se závodník vyhýbá boji, rozhodčí udělí varování nebo oznámí trest 

 

Pokud závodník nebere dostatek ohledu na vlastní bezpečnost, rozhodčí vydá varování nebo 

oznámí trest. 

 

V případě že byl již závodník varován za opakování podobných činů, nebo svými činy 

porušuje pravidla, může rozhodčí oznámit jeho porážku z důvodu trestů, které již vznikly. 

 

Pokus se závodník dopustí níže uvedeného jednání, rozhodčí vyhlásí porážku tohoto 

závodníka: Neposlouchá-li příkazy rozhodčího 

 

Stane-li se závodník přebuzený, do takové míry, že je podle názoru rozhodčího nebezpečný 

pro soupeře. 

 

Je-li čin nebo jednání závodníka považováno za zákeřné, nebo pokud úmyslně porušuje 

pravidla. 

 

jiná jednání, která jsou považovány za porušení pravidel zápasu.  

 

Upozornění a tresty jsou následující: 

 

Osobní varování: bez sankce. 

Oficiální varování: Chui. 

Diskvalifikace: Hansoku. 

 

Pokud závodník neustále opouští zápasovou plochu (Jogai): 
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Po vystoupení z tatami, musí soutěžící dostat osobní varování (Jogai). 

Po druhém vystoupení z tatami, musí soutěžící dostat oficiální varování (Jogai Chui). 

 

Po třetím vystoupení z tatami, bude soutěžící vyloučen (Jogai Hansoku). 

 

Jakékoli chování neukázněných lidí spojených se soutěžícím, jako trenér, manažer, příznivci, 

atd. může mít za následek vyloučení soutěžícího a / nebo týmu. 

 

Nedojde k žádné akumulaci trestů prostřednictvím: 

 

Osobní varování, Chui, Hansoku. 

Jogai, Jogai Chui, Jogai Hansoku. 

 

Sankce musí být doprovázeno zvýšením závažnost uloženého trestu (Atenai). 

 

Pokud závodník zraní svého soupeře  

Žádný bod se uděluje v případě, že závodník zraní svého soupeře, při výkonu této techniky, 

do té míry, že on / ona mohl obdržet varování. 
Závodníkovi nebude udělen bod, pokud zraní soupeře a současně bude provinilci za tuto techniku 
uděleno varování. 
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PŘÍLOHY 

 

Dodatek 1: Terminologie 

 

Termín, způsob signalizace 

 

SHOBU Ippon 

 

Hajime: Zahájení. Rozhodčí stojí na oficiální linie. 

 

SHOBU Hajime: Start prodloužení zápasu. Rozhodčí stojí na oficiální linie. 

 

ATOSHI BARAKU: 30 sekund před koncem zápasu. Časoměřič dá slyšitelný signál 30 

vteřin před koncem zápasu a rozhodčí oznámí „Atoshi baraku“. 

 

YAME: Dočasné zastavení zápasu. Rozhodčí sekne jednou rukou dolů. Časoměřič zastaví 

čas. 

 

TSUZUKETE: Pokračujte v boji. Znovuzahájení boje, když nastalo neoprávněné přerušení 

zápasu. 

 

TSUZUKETE Hajime: Znovu zahájení boje - začněte. Rozhodčí stojí na oficiální linie, 

zakročí do Zenkutsu-Dachi a přiblíží dlaně k sobě navzájem. 

 

SOREMADE: Konec zápasu. Rozhodčí ukončí zápas vložením otevřené dlaně jedné ruky s 

nataženou paží, mezi soutěžící. 

 

MOTONOICHI: původní polohy. Soutěžící, rozhodčí a soudci se vrátí do svých výchozích 

pozic. 

 

SHUGO: Přivolání sudích. Rozhodčí pokyne jednou rukou k sudímu. 

 

HANTEI: Rozhodnutí. Rozhodčí vyzve k rozhodnutí krátkým zapískáním na píšťalku a sudí 

projeví své mínění signálem pomocí praporků. 

 

Ippon: jeden bod. Rozhodčí zvedne paži nad výši svých ramen, na stranu bodujícího 

závodníka. 
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WAZARI: poloviční bod. Rozhodčí natáhne svou paži mírně dolů na stranu bodujícího 

závodníka. 

 

AWASETE Ippon: Dvě Waza-ari uznána jako jeden Ippon. 

 

AIUCHI: Současná bodovaná technika. Žádnému ze závodníků není udělen bod. Rozhodčí 

ukáže pěstmi proti sobě před hrudníkem.  

 

HIKIWAKE: Nerozhodně. Rozhodčí rozpaží oběma rukama do strany a mírně dolů s 

dlaněmi nahoru. 

 

AKA (Shiro) NO KACHI: Červený (bílý) vítězí. Rozhodčí zvedne paži šikmo nahoru na 

stranu vítěze. 

 

ENCHO-SEN: Prodloužení. Rozhodčí znovu zahájí zápas povelem "Shobu Hajime". 

 

TORIMASEN: Nebodovatelná technika. Stejně jako Hikiwake, ale dlaně směřují dolů. 

 

ATENAI: Osobní varování. Rozhodčí zdvihne jednu ruku v pěst na které je druhá ruka, v 

úrovni hrudníku na straně provinilého závodníka. 

 

Chui: Oficiální varování. Rozhodčí namíří ukazováčkem na nohy provinilého závodníka v 

úhlu 45 stupňů. 

 

HANSOKU: Faul / diskvalifikace. Rozhodčí namíří s ukazováčkem na obličej provinilého 

závodníka a vyhlásí vítězem soupeře. 

 

JOGAI: Vystoupení ze zápasiště. Rozhodčí namíří ukazováčkem pod úhlu 45 stupňů ke 

konci zápasové plochy na straně provinilého závodníka. 

 

UKE IMASU: Technika blokována. Rozhodčí položí otevřenou ruku na loket protější paže. 

 

NUKETE IMASU: Technika minula. Rozhodčí přejede zavřenou rukou před těla. 

 

YOWAI: Technika příliš slabý. Otevřená ruka sestupuje dolů. 

 

HAYAI: Nejrychlejší / první skóre. Rozhodčí se otevřenou dlaní prsty dotýkal dlaně druhé 

ruky.  
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MAAI: špatná vzdálenost. Obě otevřené ruce jsou zdviženy rovnoběžně s podlahou proti 

sobě. 

 

MUBOBI: Upozornění pro nedostatek ohledu. Rozhodčí ukazuje na straně závodníka, který 

nedbá na svou bezpečnost, ukazováčkem ve vzduchu v úhlu 60 – stupňů. 

 

KIKEN: vzdání. Rozhodčí namíří ukazováčkem směrem k soutěžícímu. 

 

SHIKKAKU: Diskvalifikace. Rozhodčí nejprve namíří ukazováček na útočníkovu tvář, a 

pak šikmo shora a dozadu mimo zápasiště. 

 

 

Dodatek 2: tabulka pro rozhodování 

 

O X Mienai Shiro (AKA) NO KACHI nebo HIKIWAKE 

 

 

Pokud dva soudci dávají bod pro Shiro (AKA), jeden soudce bod neuděluje a další ukazuje 

Mienai, musí rozhodčí konzultovat verdikt se soudci kteří dávají bod. Poté opět vyzve soudce 

k rozhodnutí. Poté rozhodčí vydá konečné rozhodnutí. 

 

Dodatek 3: VYBAVENÍ 

 

CHRÁNIČE RUKOU: Chrániče rukou musí být pokryty bílou nebo červenou látkou nebo 

hladkou kůží. Prsty musí být odkryté. Maximální tloušťka je 2 cm.. Jedná se o speciální 

design pro Shobu-Ippon kumite. 

 

CHRÁNIČ ZUBŮ: Chránič zubů musí být bílé nebo čirý. 

 

SUSPENZOR: Suspenzor musí být vyrobeny z plastu nebo kůže. Kovový suspenzor není 

povolen.  

 

CHRÁNIČ HRUDI: Chránič hrudi musí chránit hruď a strany hrudníku, ne jen poprsí. 

 

Další chrániče nebudou povolovány 

 

 


