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PRAVIDLA KARATE 

 

Všichni závodníci a rozhodčí se musí rozhodnout, které disciplíny Kumite se chtějí účastnit: 

Shobu Ippon nebo Shobu Sanbon. 

 

VYSVĚTLENÍ soutěţícím: 

 

Účast v soutěţi Kumite podle pravidel Shobu Ippon a / nebo Shobu Sanbon je povolena 

dle níţe uvedených podmínek. 

 

Závodníci, kteří soutěží v kategorii Kumite Shobu Sanbon jednotlivců nemohou součastně 

soutěžit v kategorii Kumite Shobu Ippon jednotlivců, ale mohou se účastnit kategorie týmu 

kategorii Shobu Ippon a naopak. 

 

• Závodníci věkové kategorie Veteráni mohou soutěžit v obou kategoriích, jak 

Seniorů, tak Veteránů; 

 

• Závodníci věkové kategorie Senioři nemohou soutěžit v kategorii Veteránů; 

 

• Závodníci věkové kategorie Junioři se mohou účastnit také Seniorské kategorie, 

Kata a Kumite; 

 

• Závodníci věkové kategorie Dorostenci se mohou účastnit také Juniorské a 

Seniorské kategorie, ale pouze v disciplíně Kata; 

 

• Závodníci věkové kategorie Děti 13-14 let se mohou účastnit také Dorostenecké 

kategorie, ale pouze v disciplíně Kata; 

 

Každá federace může zaregistrovat maximálně 1 tým a maximálně 4 individuální 

závodníky pro každou věkovou kategorii Kata a Kumite; 

 

OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŢE 

 

KAPITOLA I – rozhodování 

 

ČLÁNEK 1: sudí a rozhodčí 

 

Hlavní rozhodčí, rozhodčí, Zrcadlový sudí, Rohový rozhodčí a Arbitr jsou vybráni 

následujícím způsobem: 

1) Hlavní rozhodčí je jmenován WUKF výborem (WUKF-DC). Rozhodčí, Zrcadlový sudí, 

Rohový rozhodčí a Arbitr jsou na jednotlivá zápasiště vybírána hlavním rozhodčím před 

začátkem nebo v době zápasů.  



WUKF Rules of Karate Competition 2010 

 

Zpracoval:  úsek STK  ČABK   |   verze 1/9/2010 Strana 2 (10) 
 

 

2) WUKF-DC může, pokud je to nezbytné, přijmout jiné systémy.  

 

ČLÁNEK 2: Povinnosti rozhodčích a soudích  

 

Hlavní rozhodčí, rozhodčí, zrcadlový sudí, Rohový rozhodčí a Arbitr by měli mít na 

paměti tyto body: 

 

1) Musí být objektivní, nestranní a spravedliví.  

 

2) Musí se chovat důstojně a prokázat úctu závodníkům stejně tak jako dalším 

pořadatelům turnaje.  

 

3) Jejich pohyby při zápasech musí být energické, svižné, čisté, rychlé, jisté a přesné, a 

zachovávat postoj náležící WUKF představiteli.  

 

4) Musí se také plně soustředit na zápas, sledovat pozorně každého závodníka a 

správně posoudit každou akci závodníků. Během zápasu nesmí komunikovat s nikým 

jiným, než s hlavním rozhodčím, ostatními sudí a soutěžícími.  

 

ČLÁNEK 3: Práva a povinnosti hlavního rozhodčího  

 

1) Má konečnou odpovědnost za rozsudek.  

 

2) Je zodpovědný za průběh zápasu, který je prováděn v souladu s výše uvedenými 

pravidly soutěže. Pokud dojde k nějaké neobvyklé události (nehodě), své rozhodnutí 

musí založit na základě těchto pravidel.  

 

3) Jmenuje rozhodčí, zrcadlové sudí, rohové rozhodčí a arbitra před začátkem zápasu. 

Je-li třeba nahradit nějakého z nich v průběhu zápasu, hlavní rozhodčí okamžitě 

zastaví zápas a vybere náhradníka bez časové ztráty.  

 

4) Musí být konzultován, kdykoli má rozhodčí nějaké problémy s rozhodnutím. Pro 

každé zápasiště je hlavní rozhodčí jmenován WUKF-DC.  

 

Článek 4: práva a povinnosti rozhodčího  

 

Rozhodčí je oprávněn:  

 

1) K provedení zápasů, včetně start a stop.  

 

2) K oznámení rozhodnutí panelu rozhodčích. 
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3) Je-li potřeba, vysvětlit důvody svého rozhodnutí.  

 

4) Oznámit fauly.  

 

5) Vydat upozornění (před, během, po utkání).  

 

6) Provést jiná disciplinární opatření (vyloučit nebo pozastavit soutěžícího ze zápasu).  

 

7) Požádat o radu zrcadlového sudího a / nebo rohového rozhodčího.  

 

8) Rozhodnout vítězství na základě rozhodcovského stolu(příloha III).  

 

9) Prodloužit dobu trvání zápasu.  

 

Článek 5: práva a povinnosti zrcadlového sudí a rohového rozhodčího  

 

1) Zrcadlový sudí a Rohoví sudí musí mít pravomoc:  

 

a) Pomáhat rozhodčímu.  

 

b) Vyjádřit svůj názor týkající se různých situací.  

 

c) Ukázat jejich rozhodnutí týkající se chování a vývoje zápasů pomocí praporků, 

rukou a / nebo píšťalkou.  

 

d) Vykonávat své právo volit v rozhodnutí zápasu.  

 

2) Sudí musí pečlivě sledovat akce závodníků v rámci jejich zorného pole. V případech, 

kdy rozhodčí signalizuje pomocí píšťalky nebo praporku, musí okamţitě dát správně 

najevo své stanovisko:  

 

a) Pokud si všimnou úrazu nebo nemoci soutěžícího dříve než rozhodčí.  

 

b) Pokud si všimnou akce závodníka, která by měla být ohodnocena jako Ippon nebo 

Waza-ari.  

 

c) Pokud se závodník chystá spáchat, nebo spáchal, nedovoleného jednání a / nebo 

techniky.  

 

d) Pokud jeden nebo oba závodníci vykročí ze zápasové plochy.  

 

e) Ve všech případech, kdy je nutné, aby upozornil rozhodčího. 
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V zrcadlovém systému dvou sudích nesmějí oba provádět zápas: Jeden z nich musí být 

senior rozhodčí 

 

3) Každý sudí je povinen průběžně vyhodnocovat relativní vynikající výkony závodníků a 

vyjadřovat své názory nezávisle. 

 

4) Pokud rozhodčí řekne "Hantei", každý sudí by měl vyjádřit svůj názor předepsaným 

způsobem. V případě rozdílnosti názorů mezi rozhodčím a sudími o dané záležitosti, může 

sudí, se souhlasem ostatních sudích, odporovat rozhodčímu. Konečné rozhodnutí bude 

rozhodnuto podle většiny. 

 

Článek 6: Arbitr, časomíra - body „hlasatel“ 

 

1) Sudí budou jmenováni jako časoměřič, zapisovatel bodů a Arbitr.  

 

2) Arbitr je odpovědný za oficiální výsledek zápasu. 

 

Článek 7: termíny a znaky 

 

Termíny a znaky, které budou využívat rozhodčí a sudí během zápasu jsou uvedeny v příloze 

I. 

 

ČLÁNEK 8: signály 

 

1) signály, které mohou být prováděny rukama, praporky a / nebo píšťalkou zrcadlovým 

sudím a rohovými sudími v průběhu utkání, jsou uvedeny v dodatku II. 

 

2) Signály píšťalkou používané rozhodčími musí mít tyto významy: 

 

a) Dlouhé / normální + krátké / silné = Hantei. 

 

b) Krátké / silné = příkaz ke snížení praporku nebo bodovací tabule = časomíře. 
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Článek 9: ROZHODNUTÍ  

 

1) Pokud se rozhodčí rozhodne na základě signálů, které vzešly od zrcadlového sudího nebo 

rohových sudí, rozhodnutí se řídí pravidly uvedenými v dodatku III. 

 

2) Otázky týkající se rozsudku, které není předepsáno v těchto pravidlech, musí být 

projednány mezi sudími. Rozhodnutí by mělo být předneseno hlavnímu rozhodčímu a 

WUKF-DC ke schválení. Všichni úředníci a ostatní představitelé by měli být o těchto 

rozhodnutích informováni a mělo by být provedeno veřejné oznámení.  

 

KAPITOLA II - obecné záleţitosti  

 

ČLÁNEK 1: VELIKOST ZÁPASIŠTĚ  

 

1) Kumite: velikost zápasové plochy musí být zpravidla 8 x 8 metrů pro kategorie juniorů, 

seniorů a veteránů: a minimálně 6 x 6 metrů pro kategorie dětí. Jako zápasová plocha je 

vhodnější Tatami.  

 

2) Kata: Velikost cvičební plochy musí být dostatečně velká, aby závodníci byli schopni 

provádět Kata bez překážek.  

 

3) Oblast zápasové plochy by měla být ohraničena (lemovaná). Kumite a Kata: viz dodatek 

IV.  

 

Článek 2: vybavení a PREZENTACE  

 

1) Závodník musí nastoupit v čistém a bílém a ničím označeném či ozdobeném 

Karate-Gi.  

 

PS: Jedno sponzorské reklamní logo je povoleno na hodní, zadní straně závodníkova Karate-

Gi . Umístěno musí být ve výšce ramen, a může být maximálně 30 x 15 cm.  

 

2) V zápasech Kumite a Kata dle praporkového systému musí mít jeden ze závodníků červený 

pás a druhý bílý pás. V zápasech Kumite musí mít také závodníci chrániče rukou v barvě 

odpovídající jejich pásu v daném kole.  

 

3) Závodníci musí mít krátké nehty a nesmí nosit kovové ani žádné jiné předměty, které by 

mohly způsobit zranění sobě nebo soupeři.  

 

4) Závodníci nesmí používat bandáže či stahovadla, s výjimkou povolení turnajového lékaře. 
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5) Tato pravidla platí pro používání chráničů: 

 

a) chrániče rukou bez prstů (max. 2 cm tloušťky) jsou povinné v Kumite Shobu 

Sanbon: Bílé (Shiro) / Červené (AKA). Speciální rukavice bez prstů mohou být 

nošeny, podléhající schválení WUKF-DC, pro Shobu Ippon. 

 

b) chrániče holení jsou povoleny v Kumite Shobu Sanbon. 

 

c) chrániče nártu jsou zakázány. 

 

d) Chrániče zubů jsou povinné v Kumite Shobu Sanbon. Závodníci, kteří nemohou 

použít chrániče zubů, musí přinést lékařské potvrzení jako důkaz a ukázat proč. 

 

e) suspenzor je povinný v kategorii Kumite muži. 

  

f) chrániče hrudi jsou povinné v ženských kategoriích Kumite. 

 

g) Brýle jsou v Kumite zakázány. 

 

h) Měkké kontaktní čočky může závodník nosit na vlastní zodpovědnost. 

 

i) u dětí v ženských kategoriích Kumite, ve věku 6-7-8 let a ve věku 9-10 let, kteří 

nebudou používat chrániče hrudiku, musí přinést písemné povolení od rodičů. 

 

6) Všechny ochranné prostředky musí být schváleny WUKF-DC (viz příloha V). 

 

ČLÁNEK 3: oficiální úbor 

 

1) rozhodčí a sudí: musí nosit oficiální úbor určený komisí rozhodčích WUKF / ČABK. 

Tento úbor musí nosit na všech soutěžích a kurzech. Oficiální úbor bude vypadat následovně: 

 

a) sako barvy námořní modře se dvěma stříbrnými knoflíky. 

 

b) bílá košile WUKF. 

 

c) červená WUKF oficiální kravata. 

 

d) Světle šedé kalhoty. 

 

e) tmavě modré nebo černé ponožky. 
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 f) Černá obuv. 

 

2) Závodníci: 

 

a) Soutěžící musí nosit čisté, bílé a ničím označené či ozdobené Karate-Gi. Mohou mít 

sponzorskou reklamu na zadní horní části Gi. 

 

b) národní znak může být nošen. 

 

c) V případě žen, jednoduché bílé tričko může být nošeno pod kabátem karate-gi, 

 

d) Kabát, stažený v pase pásem, musí mít minimálně takovou délku, aby kryl boky, 

 

e) Délka rukávů nesmí být kratší než do poloviny předloktí. Rukávy kabátu nesmí být 

srolované. 

 

f) Kalhoty musí být tak dlouhé, aby zakryly alespoň dvě třetiny lýtka. 

 

g) pás musí být tak dlouhý, aby jeho konce přečnívaly alespoň 15 cm na každé straně 

uzlu. 

 

h) Každý závodník musí mít čisté vlasy a ostříhané na takovou délku, která nenaruší 

hladký průběh zápasu. 

 

i) Hachimaki (čelenka) není povolena. 

 

j) Soutěžící musí mít krátké nehty a nesmí nosit kovové ani jiné předměty, které by 

mohly zranit soupeře. 

 

k) muslimské ženy mohou používat bílý šátek nebo čádor. 

 

1) trenéři: 
 

Trenér musí po celou dobu turnaje nosit sportovní úbor s identifikačním odznakem s jejich 

názvem asociace a státní příslušností. 

 

WUKF-úředníci, nebo ředitel turnaje může vyloučit každého úředníka nebo závodníka, který 

není v souladu s tímto nařízením. 
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Článek 4: ZAMĚSTNANCI 

 

1) Ředitel turnaje: 

 

Ředitel turnaje je jmenován WUKF-DC. Ten řídí chování a vývoj zápasů tak dalece, aby tím 

nebyl v rozporu s pravidly. Ku pomoci by mu měl být nápomocen personál turnaje. 

 

2) LÉKAŘ TURNAJE: 

 

Lékař turnaje je jmenován WUKF-DC. Ten se řídí veškeré lékařské záležitosti v průběhu 

turnaje. 

 

2) SKUPINA PRVNÍ POMOC: 

 

Skupina první pomoci musí být připravena jednat v případě úrazu nebo nemoci spolu s 

lékařem. 

 

Článek 5: ZÁPASOVÉ VYBAVENÍ 

Typy, mnoţství a pouţití zařízení připravené pořadateli turnaje bude vypadat takto: 

 

a) Praporky (červený a bílý, 5 na zápasiště). 

 

b) Bodovací tabule (7 pro zápasiště). 

 

c) Záznamové zařízení (skóre listy a formuláře, psací potřeby, kalkulačky, atd.), 

 

d) Červené a bílé pásky, 

 

e) Odpočítávací hodiny a signalizaci. 

 

Článek 6: Protest proti rozhodnutí a revizi rozhodnutí 

 

1) Závodník nemůže osobně podat protest proti rozhodnutí sudích. 

 

2) Pouze pokud je podezření o nesprávném rozhodnutí, vydaném rozhodčím a sudími, může 

trenér týmu podat protest hlavnímu rozhodčímu proti rozhodnutí okamžitě poté, co to bylo 

zjištěno. 
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3) Když dostane protest proti rozhodnutí od trenéra týmu, ke kterému patří daný závodník, 

hlavní rozhodčí by měl sám přezkoumat stížnost, a může požádat o vysvětlení rozhodčí a / 

nebo sudí. Pokud shledá rozhodnutí zjevně nepřiměřeným, může požadovat, aby panel sudích 

přehodnotit své rozhodnutí. Konečné rozhodnutí bude vydáno až po schválení WUKF-DC. 

Před tím, než trenér podá oficiální protest, musí zaplatit poplatek ve výši 100 €. Poplatek bude 

vrácen, pokud bude protestu vyhověno.  

 

4) Pro minimalizování jakýkoliv chyb, musí vítěz každého zápasu potvrdit své vítězství u 

rozhodcovského stolku před opuštěním soutěžního prostoru.  

 

 

 

 

ČLÁNEK 7: úrazy nebo nehody v průběhu zápasu  

 

1) V případě zranění závodníka, rozhodčí okamžitě zastaví zápas, pomůže zraněnému 

závodníkovy a zároveň zavolá doktora turnaje. Ošetření zranění nemůže výrazně ovlivnit 

zápas.  

 

2) Pokud závodník, který utrpěl menší zranění (ale ne natolik závažné, aby nebyl schopný 

v zápase dále pokračovat), odmítne pokračovat v zápase nebo požádá o svolení k ukončení 

zápasu, musí být prohlášen poraženým.  

 

3) V případě jednoho či více zranění během zápasu Kumite, která nelze přisoudit ani jednomu 

soutěžícímu, vyřadit soutěžícího. Nebo v případě, kdy jsou oba soupeři zranění zároveň (z 

důvodů, za které oba nesou odpovědnost), soutěžící, který ukončí zápas, je prohlášen 

poraženým. V případě, kdy oba soutěžící ukončí zápas kvůli zranění, které nelze přisoudit ani 

jednomu ze soutěžících, pak bude zápas rozhodnut podle Hantei.  

 

4) V případě, kdy závodník nemůže pokračovat v utkání z důvodu zranění nebo jakýkoli 

jiných fyzických důvodů na základě doporučení turnajového lékaře, rozhodčí ukončí zápas a 

postaví zraněného závodníka ze zápasu. Pokud je za zranění odpovědný jeho soupeř, bude 

prohlášen za vítěze. Pokud zranění nelze přisoudit jeho soupeři, bude prohlášen poraženým.  

 

5) Závodník, který vyhraje zápas díky diskvalifikaci svého soupeře pro způsobení újmy, 

nemůže opět bojovat v soutěži bez svolení od turnajového lékaře.  

 

6) Pouze turnajový lékař může rozhodnout o všech záležitostech týkající se zranění, nehod či 

fyzického stavu soutěžících. 
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Článek 8: ODSTOUPENÍ 

 

Závodník, který není schopen pokračovat v zápasu nebo nenastoupit k zápasu z jiných důvodů 

nežli úrazových, nebo který žádá o povolení, aby mohl odstoupit ze zápasu ze stejných 

důvodů, bude prohlášen poraženým. 

 

Článek 9: OSTATNÍ ZÁLEŢITOSTI 
 

1) V případě, kdy dojde k situaci, která není výše stanovena v tomto jednacím řádu, nebo 

pokud dojde k pochybnosti o použitelnosti těchto pravidel na danou situaci, pak arbitr, sudí, 

rozhodčí a hlavní rozhodčí zkonzultují mezi sebou nastalou situaci a najdou přijatelné řešení. 

Tato rozhodnutí by měla být schválena WUKF ExBo Všichni úředníci a ostatní představitelé 

by měli být o těchto rozhodnutích informováni a mělo by být provedeno veřejné oznámení.  

 

2) Všichni Karate-kové, ať už závodníci (včetně kouče, manažera nebo kdokoliv spojeného se 

soutěžícím), sudí nebo jiní úředníci či představitelé, se musí řídit Karate-Do ideály jako jsou 

dobrý charakter, upřímnost, úsilí, etiketa a sebeovládání. 

 

3) Jakékoliv chování, které by mohlo přinést Karate špatnou pověst (včetně kouče, manažera 

nebo kohokoliv spojeného se soutěžícím) může mít za následek sankce nebo vyloučení 

soutěžícího a / nebo týmu. Trenéru bude přiděleno konkrétní místo poblíž Tatami určené 

ředitelem turnaje. 


