
 

 

 

 

 

World Union of Karate-Do Federations 

 

Pravidlá súťaží WUKF 

 

 

Motto: "Urobme najlepšie karate na svete!" 

 

 

 

Časť 1: Pravidlá súťaží WUKF 

 

Článok 1: Štruktúra súťaže 

 

WUKF Súťaž prebieha v dvoch disciplínach: Kata a Kumite 

 

1.2  Každá disciplína kata a kumite je rozdelená do kategórií: muži a ženy, jednotlivci a družstvá; 

1.3  Každá disciplína kata a kumite je rozdelená do rôznych vekových kategórií: 

Deti  do 6 rokov/ 7/8/9/10/11/12 rokov (do 13 rokov) 

Mini-Kadeti: 13-14 rokov (do 15 rokov); 

Kadeti: 15-17 rokov (do 18 rokov); 

Juniori: 18-20 rokov (do 21 rokov); 

Seniori: 21-35 rokov (do 36 rokov); 

Veteráni: 36 rokov a viac. 

 

 



 

 

 

 

1.4  WUKF kata súťažné kategórie 

       1.4.1 Detské kategórie budú Open, rozdelené podľa farby pásu (KYU – JKA systém), nasledovne: 

- do oranžového (9.-7.kyu) 

- zelený a modrý (6.-4.kyu) 

- hnedý a čierny (3.kyu – DAN). 

1.4.1.1 Deťom je dovolené cvičiť len Shitei a Sentei kata vo WUKF detských kategóriách.  

 

1.4.2  Kata súťaž pre vekové kategórie – Mini-Kadeti, Kadeti, Juniori a Seniori  sa bude konať v 

štýloch:  

- hlavné: Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu a Shorin Ryu 

- ostatné štýly: Uechi-Ryu, Kyokushinkai, Shukokai, Sankukai, Gosoku-Ryu, Budokan, atď. 

Rengokai  (všetci spolu) – v prípade, že nebude dodržaný článok 2./ 2.1. 

 

1.4.3 Veteráni – kata sú Open (technické stupne a štýl). Veteráni môžu súťažiť len v jeden kata 

kategórii Veteráni.  

Výnimka: Veterán môže súťažiť v Senioroch Kata. 

 

1.4.4 Pretekár môže súťažiť len v jednom štýle Kata. 

 

1.4.5  Kata súťaž pre jednotlivcov a družstvá je organizovaná na kolá: 

a) ak je v kategórii Kata v 1. kole  30 alebo menej pretekárov:  

1. kolo: 12 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením postupuje do ďalšieho kola; 

2. kolo: 6 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením postupuje do finále; 

3. kolo: 3 najlepší súťažiaci dostanú medaily. 

 

b) ak je v kategórii Kata v 1. kole viac ako  30 pretekárov:  

1. kolo: 18 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením postupuje do ďalšieho kola; 

2. kolo: 6 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením postupuje do finále; 

3. kolo: 3 najlepší súťažiaci dostanú medaily. 

 

1.5  WUKF Kumite súťaž je delená na: 

Shobu IPPON (jednotlivci, družstvá a rotácie družstiev) 

Shobu NIHON (jednotlivci a rotácie družstiev); 

Shobu SANBON (jednotlivci, družstvá a rotácie družstiev). 



 

 

 

1.5.1 Súťaž kumite pre kategórie deti sú vekové kategórie do 7 rokov, 7 rokov, 8 rokov, 9 rokov – 

tieto kategórie budú bez rozdielu v STV a výške. 

 

 

 

1.5.2 Výškové kategórie sa uplatnia vo vekových kategóriách: 

 

a) 10 ročný CH/D   -145cm/+145cm 

 

b) 11 ročný CH/D -150cm/+150cm 

 

c) 12 ročný CH/D -155cm/+155cm 

 

 

Článok 2: Pravidlá účasti 

 

2.1  Kategória kata je otvorená s minimálne 4 pretekármi z najmenej 3 krajín pre jednotlivé kategórie a 

pre kategórie družstiev musia byť minimálne 4 družstvá z 3 krajín;  

2.1.1 ak sa toto nedosiahne, kategórie budú zlúčené s kategóriou Rengokai. 

 

2.1.2  Disciplína kata je tiež otvorená vtedy, keď jej štýl má aspoň 4 rozhodcov z 3 rozličných 

krajín. Ak nie, kategória (štýl) sa presunie do Rengokai. 

Je potrebné, aby každá federácia priniesla minimálne jedného rozhodcu daného štýlu. Tento rozhodca 

musí mať najmenej 2 ročnú skúsenosť s rozhodovaním WUKF súťaží.   

 

2.2  Disciplína kumite je platná s počtom minimálne 4 súťažiacich z 3 krajín (platí pre individuálne 

kategórie a družstvá).  

 

2.2.1  Ak táto podmienka nie je splnená, zlučuje sa s najviac vyhovujúcou kategóriou. 

 

2.3  Súťažiaci si musia vybrať účasť v Kumite Ippon alebo v Kumite Sanbon. Nie je povolené miešanie 

medzi Ippon kategóriou a kategóriou Sanbon. 

 

2.4  Vo všetkých súťažiach sa musia súťažiaci zúčastniť iba vo svojich kategóriách: vek, výška, váha, 

technický stupeň, atď. a to za predpokladu výnimiek, ktoré sú uvedené nižšie. Osobitná situácia bude 

rozhodnutá Excom. 



 

 

 

Výnimky: 

a) Senior nemôže súťažiť v kategóriách kumite a kata veteránov; 

b) Všetky družstvá (kata alebo kumite) môžu použiť súťažiaceho z mladšej vekovej kategórie. Tento 

súťažiaci si musí zvoliť súťaženie/štart len v jednom družstve z vekovej kategórie: vlastnú vekovú 

kategóriu alebo staršiu vekovú kategóriu. Nie v oboch vekových kategóriách; 

Príklad: Družstvo juniorov môže byť zložené z dvoch juniorov a jedného kadeta. 

c) Pretekári do 18 rokov nesmú súťažiť za juniorov alebo seniorov. 

d) Družstvo kadeti kumite môže byť zložené z 2 kadetov a 1 mini-kadeta. Tento pretekár môže 

súťažiť len v jednej vekovej kategórii, v jeho vlastnej vekovej kategórii alebo v staršej, nie však 

v oboch vekových kategóriách.  

2.5  Každá federácia môže prihlásiť maximálne 2 družstvá a maximálne 6 jednotlivcov v každej kategórii 

Kumite a / alebo Kata. 

 

 

 

 

Článok 3: Organizačný výbor súťaže 

 

3.1  Riaditeľ súťaže: je menovaný Svetovou úniou výkonného výboru Karate-Do (WUKF-ExCom.). 

Riadi  priebeh súťaže, ale nemôže zasahovať do rozhodcovských pravidiel. Mal by byť nápomocný 

ostatným pracovníkom súťaže. 

 

3.2  Súťažného lekára menuje WUKF-ExCom. Riadi všetky lekárske záležitosti počas priebehu súťaže. 

Zaznamenáva zranenia pretekára/ov na formulár "ZRANENIA". Je oprávnený poskytovať svoje 

stanovisko k tomu, či je súťažiaci spôsobilý alebo nespôsobilý súťažiť alebo pokračovať v zápasení v 

kole a / alebo na súťaži. 

 

3.3  Rýchla zdravotná pomoc: musí byť pripravená konať spolu s lekárom v prípade úrazu alebo náhlej 

zmeny zdravotného stavu súťažiaceho. 

 

3.4  Bezpečnostný tím: Zabezpečuje, aby do súťažného priestoru nevnikol žiadny narušiteľ. Národný 

organizátor turnaja by mal menovať ľudí do tohto tímu.  

 

3.5  Súťaž sa nezačne bez prítomnosti lekára súťaže a rýchlej zdravotnej pomoci. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 4: Oficiálne rovnošaty  

 

Rozhodcovské rovnošaty 

 

4.1  Všetci hlavní aj postranní rozhodcovia musia mať oblečenú oficiálnu rovnošatu podľa návrhu 

WUKF-ExCom. Toto predpísané oblečenie musia nosiť na všetkých turnajoch, kurzoch a skúškach. 

 

4.2  Oficiálna rovnošata sa skladá z: 

• sako námorníckej modrej farby s dvomi striebornými gombíkmi; 

• biela košeľa WUKF; 

• červená kravata WUKF; 

• svetlo-sivé nohavice; 

• čierne ponožky; 

• čierne tenisky. 

 

4.3  Pri rozhodovaní na tatami nie je dovolené nosiť hodinky, náramky, perá, mobilné telefóny, odznaky 

alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie. 

 

Oblečenie súťažiacich 

 

4.4  Všetci pretekári musia nosiť čisté  biele Karate-Gi. 

 

4.5  Nášivka označenia krajiny je povolená (maximálne 10 štvorcových centimetrov), logo federácie na 

ľavej strane hrudníka (obr.1) a len jedno sponzorské logo na zadnej strane kimona v hornej časti. 

Musí byť vo výške ramien a merať maximálne 30 x 15 cm (obr.2) 

 

 

Nášivka označenia krajiny 



 

 

 

 

 

4.6  Kabát Karate-Gi musí byť stiahnutý v drieku opaskom, musí mať takú dĺžku, aby zakryl boky, ale 

jeho dĺžka nesmie presahovať kolená.  

 

4.7  Opasok musí byť o celkovej dĺžke, ktorá ponecháva asi 15 až 30 cm extra dĺžku na oboch koncoch 

po tom, čo bol správne zaviazaný okolo pása, ale nepresahuje kolená. 

 

4.8   Rukávy kabáta musia byť dlhé najmenej do polovice predlaktia, avšak nie dlhšie ako po zápästie. 

Konce nesmú byť zrolované. 

 

4.9  Nohavice musia byť dostatočne dlhé, aby zakryli dve tretiny lýtka a nesmú presahovať členky. 

Nohavice nesmú byť zrolované. 

 

4.10  Moslimské ženy môžu používať bielu šatku alebo chador. 

 

4.11  Výlučne v ženských kategóriách je povolené nosiť čisté biele tričko pod kabát Karate-Gi. 

 

4.12  V kata súťaži súťažiaci musí nosiť pás svojho oficiálne prideleného technického stupňa v karate. 

 

4.13  Pre účely identifikácie, ak sú v súťaži kata alebo kumite používané zástavky, musí každý pretekár 

nosiť okolo pása červený/biely pás, nahrádzajúc pás STV.  

 

4.14  Ak je pretekár nevhodne oblečený na zápas, rozhodca poskytne súťažiacemu 1 minútu na prezlečenie 

(upravenie) pre zabezpečenie súladu s pravidlami WUKF. Ak po uplynutí tejto doby (1 minúta) 

súťažiaci nie je schopný upraviť sa v súlade s predpísanými pravidlami WUKF, rozhodnutie 

rozhodcu pre tohto súťažiaceho bude Kiken (diskvalifikácia). Tréner súťažiaceho je zodpovedný za 

to, aby bol súťažiaci vhodne oblečený do súťaže. 

 

 

Kaučovská rovnošata 

 

4.15  V priebehu súťaže musia mať všetci kaučovia oblečené národné tepláky (alebo nohavice a polokošele 

s krátkym rukávom) s registračnou kartou kauča s názvom krajiny alebo federácie, ktorá je platná len 

s pečiatkou. 



 

 

4.16  Na tatami nie je dovolené kaučom asistovať pretekárom pri nosení ich Karate-Gi alebo oblečenia. 

4.16.1 Kaučovia, ktorí sú nevhodne oblečení, majú 1 minútu na úpravu. 

 

4.17   WUKF  organizátori alebo riaditeľ súťaže môžu vylúčiť akýkoľvek personál alebo pretekára, ktorý 

nie je oblečený v súlade s týmito pravidlami. 

 

 

 

Článok 5: Chrániče, výstroj a prezentácia 

 

Chrániče 

 

Vo WUKF súťažiach možno použiť nasledovné chrániče: 

 

5.1.  Rukavice bez prstov: biela pre Shiro, červená pre Aka, zodpovedajúce ich kumite pásom pre aktuálne 

kolo. 

5.1.1 Špeciálne rukavice možno nosiť po schválení WUKF-ExCom. 

 

5.2  Chrániče zubov musia byť v jednej farbe, okrem červenej. Súťažiaci, ktorí nemôžu používať gumový 

chránič zubov, musia o tom predložiť lekárske potvrdenie, prečo ho nemôžu nosiť. 

 

5.3   Suspenzory sa musia nosiť oblečené pod Karate-Gi. 

 

5.4   Chrániče hrudníka (pre ženské kumite) musia byť biele / bezfarebné. 

 

5.5   Helma a chránič hrudníka (pre deti Nihon Kumite) musia byť biele alebo červené/biele (odporúčané), 

zodpovedajúce ich kumite pásu pre dané kolo. 

 

5.6  Všetky chrániče musia byť schválené WUKF-ExCom. Nasledujúce pravidlá upravujú používanie 

chráničov nasledovne: 

 

5.7  Povinné vybavenie: 

• Rukavice bez prstov (Sanbon a Ippon kumite – špeciálne pre WUKF Ippon Shobu) 



 

 

• Chránič zubov (Sanbon Kumite) 

• Suspenzory (Muži Sanbon a Ippon Kumite) 

• Chrániče hrudníka (Deti a Kumite Ženy) 

• Helma (Nihon / deti Kumite) 

 

5.8   Povolené vybavenie: 

 Chrániče zubov (Ippon a Nihon Kumite) 

 Suspenzor (Nihon Kumite) 

 Chrániče holení (Sanbon kumite.)  

 

5.9  Zakázané vybavenie: 

• Okuliare (zo skla alebo z tvrdého plastu) pre kumite. 

• Chrániče holení pre Ippon kumite. 

• Chrániče priehlavkov. 

 

5.9.1  Je nevyhnutné, aby kauč informoval lekára súťaže o akýchkoľvek veciach alebo lekárskych zariadení 

(kardiostimulátor, monitorovacie zariadenie, kontaktné šošovky, atď.), ktoré pretekár má/nosí. Ak 

rozhodca objaví akékoľvek neschválené zariadenie WUKF lekárom (lekárom súťaže), bude pretekár 

diskvalifikovaný.    

5.9.2  Súťažiaci potrebujú mať písomný súhlas lekára súťaže ohľadne nosenia špeciálnych okuliarov 

či iných zariadení (pozri 5.9.1). 

 

 

Nechty, kovové predmety, vlasy a bandáže 

 

5.10  Všetci pretekári sú povinní mať svoje nechty na rukách a na nohách krátke a nesmú nosiť kovové 

predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie seba alebo svojich súperov. 

 

5.11  Každý pretekár musí mať čisté a skrátené/upravené vlasy na takú dĺžku, aby nebránili hladkému 

priebehu zápasu. 

 

5.12  Ženy môžu nosiť nenápadné sponky do vlasov (nie kovové) počas Kata súťaže. 

 

5.13  Súťažiaci nesmú nosiť žiadne bandáže alebo pomôcky, s výnimkou tých, ktoré majú povolené 

lekárom súťaže. 



 

 

 

5.14  Súťažiaci nesmú nosiť Hachimaki (čelenku), amulety alebo náramky. 

 

5.15  Ak súťažiaci príde na zápasisko ustrojený v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami, rozhodca mu 

poskytne 1 minútu na ustrojenie v súlade s pravidlami WUKF. V opačnom prípade rozhodne 

udelením Kiken tomuto súťažiacemu. Kauč súťažiaceho je zodpovedný za to, aby pretekár 

nastupoval na súťaž ustrojený v súlade s pravidlami. 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 6: Rozmery zápasiska 

 

6.1  Tatami podlahy sú povinné. Musia byť ohraničené ako na obrázku nižšie.  

 

6.2  Kumite: Veľkosť zápasiska je v zásade 8 x 8 metrov pre kadetov, juniorov, seniorov a veteránov a 

minimálne 6 x 6 metrov pre deti. Musí byť vytvorený bezpečnostný priestor okolo zápasiska v šírke 1 

meter. 

 

6.3   Kata: Veľkosť plochy musí byť dostatočne veľká, aby účastníci boli schopní predviesť Kata bez   

            akýchkoľvek prekážok. Obr. 3 

 



 

 

 

 

Článok 7: Vybavenie na súťaže 

 

7.1  Vybavenie na súťaže je zabezpečené usporiadateľom súťaže a WUKF. 

7.2  Zástavky červená / biela: (minimálne 5 na zápasisko). 

7.3  Čísla na kata: (aspoň 5 pre každé zápasisko). 

7.4  Záznamové zariadenia: (výsledkové listiny a záznamové hárky, perá, kalkulačky, atď.) 

7.5  Opasky červené / biele. 

7.6  Počítačový systém WUKF je povinný. Usporiadatelia súťaže zabezpečia, aby bol bezpečne 

prepravený a správne používaný. 

7.7   Píšťalky, zvončeky a gongy na oznámenie časových signálov. 

 

 

Článok 8: Protesty proti rozhodnutiu a nápravy rozhodnutia 

 

8.1  Súťažiaci nemôže osobne podať protest proti rozhodnutiu rozhodcov. 

 

8.2 Iba kauč tímu môže podať protest proti rozhodnutiu a to hlavnému rozhodcovi tatami. V prípade, že 

je rozhodnutie dané hlavným rozhodcom a postrannými rozhodcami v rozpore s  pravidlami zápasu 

alebo pravidlami rozhodovania.  

 

Obr. 3 



 

 

8.2.1  Avšak kaučovia by nemali prerušiť prácu panela rozhodcov v snahe potvrdiť zoznamy účasti alebo 

iných dokumentov, žiadať o vysvetlenie atď. 

8.2.2  Kauč môže upozorniť hlavného rozhodcu zápasiska ak sa vyskytne administratívna chyba (neprávny 

pretekár, zle dané body alebo tresty...). 

8.2.3   Kauč môže podať protest v písomnej forme WUKF – Rozhodcovskej komisii (Refcom), ale až po     

  ukončení zápasu.  

 

Postup podania prostestu 

 

8.3  Kauč oznámi hlavnému rozhodcovi tatami, že má v úmysle podať oficiálny protest, akonáhle je zápas 

ukončený. 

8.4  Hlavný rozhodca tatami zastaví celé kolo a bude o tom informovať rozhodcovskú komisiu 

a hlavného rozhodcu turnaja. 

8.5  Predtým ako kauč podá oficiálny protest, musí zaplatiť poplatok pokladníkovi WUKF pre podanie 

protestu. Poplatok bude vrátený v prípade, že je protest oprávnený a uznaný. 

8.6  Kauč vyplní "TLAČIVO PROTESTU" a odovzdá ho hlavnému rozhodcovi, ktorý ho posunie 

rozhodcovskej komisii. 

8.7  WUKF Rozhodcovská komisia preskúma sťažnosť a dôkazy, ktoré ho podporujú a môže požiadať o 

vysvetlenie  hlavného rozhodcu, rozhodcu / alebo zapisovateľov. 

8.8  Ak sa zistí, že rozhodnutie je zjavne v rozpore s pravidlami, môže byť požadované, aby rozhodcovia 

prehodnotili svoje rozhodnutie a urobili nápravu. 

8.9   Kauč je ten, ktorý je zodpovedný za predloženie dôkazov k protestu. 

8.10  WUKF rozhodcovská komisia, po schválení zo strany WUKF-ExCom, bude informovať o konečnom 

rozhodnutí hlavného rozhodcu tatami. Tento informuje kauča o konečnom rozhodnutí. 

8.11  Rozhodcovská komisia môže sankcionovať hlavného rozhodcu/rozhodcov, ktorí spôsobili protest. 

8.12   Kauč môže upozorniť hlavného rozhodcu tatami na všetky administratívne chyby ihneď po ich 

zistení. 

8.13  Aby sa znížilo riziko akýchkoľvek chýb, víťaz každého zápasu musí potvrdiť svoje meno rozhodcom 

pred opustením zápasiska.  

 

8.14 Videozáznam je akceptovaný len v prípade, že je zreteľný, jasný a dôveryhodný. 

 

 

 

Článok 9: Ďalšie záležitosti 



 

 

 

9.1  V prípade, že určitá situácia nie je stanovená v týchto pravidlách alebo v prípade, keď existuje 

pochybnosť o uplatniteľnosti týchto pravidiel na danú situáciu, riešenie pre špecifickú situáciu 

interne rozhoduje rozhodcovská komisia 

 

9.1.1  Rozhodnutie musí byť schválené WUKF rozhodcovskou komisiou a WUKF ExCom. Všetci 

funkcionári sú o tomto rozhodnutí informovaní a je vydané verejné oznámenie.  

 

9.2  Všetci Karate-ka, vrátane pretekárov, kaučov, manažérov alebo kohokoľvek spojeného so 

súťažiacim, rozhodcov či iných funkcionárov, musia dodržiavať Karate-do ideály a dobré mravy, 

úprimnosť, úsilie, etiketu a sebaovládanie. 

 

 

Časť 2: Pravidlá hodnotenia 

 

Článok 10: Všeobecné ustanovenia  

 

10.1  Všetky činnosti rozhodcov sú v súlade s pravidlami WUKF a sú koordinované WUKF 

Rozhodcovskou komisiou (WUKF-Refcom). WUKF-Refcom. sa skladá z nepárneho počtu členov (3, 

5, 7 atď.) a na jej čele stojí prezident  WUKF Rozhodcovskej komisie. 

 

10.1.1  V neprítomnosti prezidenta / predsedu  Rozhodcovskej komisie, viceprezident preberá všetky 

práva a povinnosti. 

10.1.2 V neprítomnosti viceprezidenta, preberajú všetky jeho práva a povinnosti ostatní členovia 

WUKF-Refcom.  

10.2  Panel rozhodcov zabezpečí dodržiavanie týchto pravidiel nestranne na každom tatami.  

10.2.1 Panel rozhodcov pre Sanbon kumite druťstiev bude: centrálny rozhodca (SUSHIN), zrkadlový 

sudca (FUKUSHIN) a arbiter (KANSA). 

10.2.2 Panel rozhodcov pre Ippon kumite družsiev bude: centrálny rozhodca (SUSHIN) a 4 rohoví 

sudovia. 

10.2.3 JURY TABLE bude vytvorená zo sudcu (JURY TABLE JUDGE), časomerača, zapisovateľa 

bodov a hlásateľa.  



 

 

10.3  Pred každým turnajom, na registrácii, sa všetci rozhodcovia musia rozhodnúť, ktorý Kumite systém 

chcú rozhodovať- Shobu Ippon alebo Shobu Sanbon. 

 

10.4  Všetci rozhodcovia sa musia rozhodnúť, či budú súťažiacim alebo rozhodcom na danom turnaji. 

Nemôžu súťažiť a zároveň rozhodovať na tom istom turnaji. 

 

Výnimka: Súťažiaci v kategórii Veteráni môžu rozhodovať v tej istej súťaži avšak až po tom, ako ich 

kategória “súťaž veteránov” skončila.  

 

10.5  Rozhodcovia - centrálni, rohoví aj zrkadloví -  a arbiter (Kansa) musia odstúpiť z rozhodovania 

zápasu kumite, pokiaľ by mali rozhodovať súťažiacemu z vlastnej federácie alebo krajiny. Musia 

informovať o tejto situácii hlavného rozhodcu tatami. V závislosti od možností, hlavný rozhodca 

môže nahradiť rozhodcu iným  neutrálnym (ak je to možné) alebo rozhodne o ponechaní tohto 

rozhodcu. 

 

 

 

Článok 11: Ustanovenia 

 

11.1  Prezident WUKF –RefCom je menovaný WUKF ExCom. 

11.2  Zloženie WUKF-RefCom je navrhnuté prezidentom WUKF-Refcom a návrh predloží na schválenie 

WUKF-ExCom. 

11.3  Hlavný rozhodca zápasiska (Chief referee) a panel rozhodcov na tatmi je menovaný WUKF-

RefCom. 

11.4  Centrálny rozhodca (SUSHIN), zrkadlový rozhodca (FUKUSHIN), arbiter (KANSA), rohoví 

sudcovia sú menovaní hlavným rozhodcom zápasiska (CHIEF REFEREE) z panela rozhodcov pred 

každým zápasom.  

11.5  Stolíkový personál je menovaný organizátorom a WUKF organizátor musí byť schválený WUKF 

ExCom. 

 

 

Článok 12: Všeobecné povinnosti rozhodcov a sudcov 

 

Hlavný rozhodca, rozhodca (SUSHIN), zrkadlový rozhodca (FUKUSHIN), arbiter (KANSA), 

rohoví sudcovia majú nasledovné povinnosti: 



 

 

12.1  Naučiť sa a poznať Pravidlá súťaží WUKF. 

12.2  Byť objektívny, nestranný a férový.  

12.3  Ukázať rešpekt a porozumenie. 

12.4  Mať jasný rozsah rozhodovania. 

12.5  Musia sa správať dôstojne a preukázať rešpekt voči pretekárov a ostatným oficiálnym 

predstaviteľom.  

12.6  Ich pohyby počas zápasu musia byť energické, svižné, čisté, rýchle, presvedčivé a dôsledné 

a udržiavať vhodný postoj ako oficiálny predstaviteľ WUKF.  

12.7  Plne sa musia koncentrovať na zápas, pozorne sledovať každého pretekára a správne rozhodovať 

každú akciu pretekárov.  

12.8  Počas zápasu nesmú hovoriť s nikým, iba s Chief referee (hlavným rozhodcom tatami), ostatnými 

rozhodcami, pretekármi a s WUKF-RefCom. 

   

 

Článok 13: Všeobecné povinnosti hlavného rozhodcu zápasiska (Chief       

                    referee) 

 
13.1  Organizuje, koordinuje a dohliada na všetky činnosti zápasiska (Tatami). 

13.2  Má konečnú zodpovednosť za rozhodnutie.  

13.3  Je zodpovedný, že sa každý zápas riadi ustanoveniami týchto Pravidiel a v prípade výskytu 

nezvyčajných incidentov, svoje rozhodnutie podloží týmito pravidlami.  

13.4  Môže zastaviť zápas a požiadať rozhodcovský panel opraviť administratívnu chybu alebo upozorniť 

na rozhodnutie proti týmto pravidlám (v rozpore s nimi).  

13.5  Usmerňuje a vedie rozhodcov a sudcov na svojom zápasisku (tatami). 

13.6  Menuje rozhodcu, zrkadlového rozhodcu, arbitra alebo rohových sudcov na každý zápas. 

13.7  V prípade, že je potrebné počas zápasu vymeniť rozhodcov, okamžite zastaví zápas a bezodkladne 

vyberie a nahradí rozhodcu iným. 

13.8  Je podriadený priamo WUKF RefCom. 

13.9  Nemôže zasahovať do rozhodnutia rozhodcu, ale môže zasiahnuť, keď je rozhodnutie v rozpore 

s Pravidlami. 

13.10  Denne pripraví písomný záznam o rozhodcovskom paneli a špeciálnych problémoch (ak nejaké boli) 

na svojom tatami. 

  

 

Článok 14: Všeobecné povinnosti rozhodcu (Sushin) 

Rozhodca by mal mať schopnosť: 



 

 

14.1  Viesť zápasy, vrátane zahájenia a ukončenia. 

14.2  Oznámiť rozhodnutie panela rozhodcov/sudcov. 

14.3  Vysvetliť, ak je to nevyhnutné, dôvody daného rozhodnutia. 

14.4  Oznámiť tresty a varovania (pred, počas a po zápase).  

14.5  Prijať iné disciplinárne opatrenia (napr. zamietnuť/vylúčiť pretekára zo zápasu). 

14.6  Získať informáciu (radu) od zrkadlového rozhodcu, arbitra a/alebo rohových sudcov. 

14.7  Rozhodnúť o víťazstve na základe väčšiny na základe tabuľky bodov (skóre). 

14.8  Predĺžiť dĺžku zápasu. 

14.9  Konzultovať s hlavným rozhodcom zápasiska vždy, keď ide o komplikované rozhodnutie. 

 

 

 

Článok 15: Všeobecné povinnosti zrkadlového rozhodcu (Fukushin), 

rohových sudcov a arbitra (Kansa) 
15.1  Asistovať, pomáhať a informovať rozhodcu. 

15.2  Uplatniť právo na rozhodnutie počas zápasu. 

15.3  Vyhodnotiť výkon pretekárov. 

15.4  Sudcovia by mali pozorne sledovať akcie pretekárov v rozsahu ich videnia. V nasledujúcich 

prípadoch dajú signálom vedieť rozhodcovi ich názor. 

15.4.1  Ak spozorujú zranenie alebo chorobu pretekára skôr ako rozhodca. 

15.4.2  Ak uvidia akciu, ktorá by mala byť ohodnotená ako Ippon alebo Waza-ari. 

15.4.3  Ak vidí, že pretekár ide urobiť nedovolenú techniku, akciu alebo správanie sa.  

15.4.4 Ak obaja alebo jeden z pretekárov vystúpil zo zápasiska. 

15.4.5 Vo všetkých prípadoch, keď je nevyhnutné získať pozornosť rozhodcu. 

 

15.5  Každý rozhodca musí plynulo ohodnotiť stupeň výkonu pretekára a signalizovať svoj názor 

nezávisle, podľa Pravidiel.  

 

Arbiter (Kansa) 

15.6  Je zodpovedný za oficiálny výsledok zápasu a zapíše ho do oficiálneho zápisu (Scoreboard). 

15.7  Informuje hlavného rozhodcu zápasiska o disciplinárnych problémoch. 

15.8  Uchováva podrobný zápis o zápase, správne zaznamenáva body, varovania a tresty.  

15.9  Musí sledovať a dať vedieť (píšťalkou) Jogai, avšak len pred ním.  

15.10  Sústredí sa na zápas a dá svoje rozhodnutie len vtedy, ak ho o to rozhodca požiada. 

15.11  Kontroluje a overuje zápis Jury Table (skóre a tresty). 



 

 

15.12  Oznamuje Atoshi Baraku (píšťalkou alebo slovne), keď rozhodca nepočul signál zo stolíka (Jury 

Table).    

 

15.13  Zápis zápasu 

Competitor’s  

number  
SHIRO  

POINTS AND 

PENALITIES  

HANTAI  

(Result)  

AKA  

POINTS AND 

PENALITIES  

Competitor’s  

number  

1125  ATE

NAI  

A  ACH  AH  ATENAI  A  ACH  AH  345  

KINSHI  K 1  K 2  KCH  KH  KINSHI  K 1  K 2  KCH  KH  

POINTS  POINTS  

 

 

Článok 16: Všeobecné povinnosti stolíkových (Judge Table) 

(Stolíkový sudca, zapisovateľ bodov, časomerač, hlásateľ) 

16.1  Stolíkový sudca musí byť kvalifikovaná osoba, zručný (spôsobilý), ktorý pozná Pravidlá WUKF 

súťaží. 

16.2  Stolíkoví sudcovia hlásia meno každého pretekára a uistia sa, že nastúpil správny pretekár na 

zápasisko. 

16.3  Počas zápasu stolíkoví sudcovia zaznamenávajú a zapisujú body každého pretekára, napomenutia 

a tresty dané každému pretekárovi a uchovávajú presný záznam času zápasu. 

16.4  Pred každým kolom skontrolujú súpisku (draw sheet) a všetky relevantné záznamy zranení.  

16.5  Musia preskúmať záznamy zranení a informovať rozhodcu o akomkoľvek zranení pretekára. 

16.6  Na konci zápasu musia spojiť záznamy o zranení k výsledkom kategórie. 

 

 

 

 

Časť 3: Terminológia a gestá 

 

Článok 17: Význam používaných pojmov a giest (príkazy, tresty, oznámenia)   

používaných počas zápasu kumite je nasledovné: 
 

1. Shobu (Sanbon / Nihon / Ippon) hajime: Zahájenie zápasu. Rozhodca stojí na oficiálnej čiare. 

 

2. Shobu hajime: Zahájenie predĺženia zápasu. Rozhodca stojí na oficiálnej čiare. 

 



 

 

3. Atoshi baraku: Do konca zápasu ostáva 30 sekúnd. Zvukový signál je vydaný časomeračom 30 

sekúnd pred skutočným ukončení zápasu. 

 

4. Yame: Dočasné prerušenie zápasu. Rozhodca sekne dole jednou rukou. Časomerač zastaví 

stopky/čas. 

 

5. Tsuzukete: Pokračujte v zápase. Pokračovanie zápasu, udelené po nepovolenom prerušení, ktoré sa 

vyskytlo. 

 

6. Tsuzukete hajime: Znovuzahájenie zápasu. Rozhodca stojí na oficiálnej čiare, ustupuje do 

Zenkutsu-dachi a spojí dlane smerom k sebe. 

 

7. Soremade: Koniec zápasu – uplynul čas. Rozhodca čelne ukáže dlaňou jednej ruky otočenej 

dopredu  medzi súťažiacimi s vystretou rukou. 

 

8. Motonoichi: Pôvodná pozícia. Súťažiaci a rozhodcovia sa vrátia na svoju štartovaciu čiaru. 

 

9. Shugo: Zvolanie rozhodcov. Rozhodca kývne jednou rukou na rozhodcov. 

 

10. Hantei: Rozhodnutie. Rozhodca žiada rozhodnutie od rozhodcov písknutím na píšťalku a 

rozhodcovia vyjadria svoje rozhodnutie rukami alebo vlajkovým signálom. 

 

11. Ippon: Jeden bod. Rozhodca zdvihne pažu vyššie ako ramená voči príslušnému súťažiacemu. 

 

12. Waza-ari: Pol boda. Rozhodca ukáže pažou mierne smerom nadol na stranu príslušného 

súťažiaceho. 

 

13. Awasate Ippon: Dve Waza-Ari uznané ako jeden Ippon. 

 

14. Aiuchi: Simultánna akcia. Neudelený bod. Rozhodca dáva päste dohromady v prednej časti 

svojho hrudníka. 

 

15. Hikiwake: Remíza. Rozhodca rozpaží oboma rukami na stranu mierne smerom nadol a dlaňami 

nahor. 

 



 

 

16. Aka (Shiro) No kachi: Víťazstvo červeného (bieleho). Rozhodca šikmo zdvihne ruku na strane 

víťaza. 

 

17. Encho-sen: Predĺženie zápasu. Hlavný rozhodca predĺži zápas povelom "Shobu Hajime". 

 

18. Torimasen: Nie je udelený bod. Signál je totožný ako pre  Hikiwake, ale otočenie dlaní smeruje 

nadol. 

 

19. Atenai: Osobné varovanie. Rozhodca zdvihne jednu ruku v päsť prekrytú druhou rukou na úrovni 

hrudníka a poukáže na súpera. 

 

20. Chui: Oficiálne varovanie. Rozhodca poukáže ukazovákom na hruď súpera pod uhlom 45 

stupňov. 

 

21. Hansoku: Trest / Diskvalifikácia. Rozhodca poukáže ukazovákom na tvár súťažiaceho a oznámi 

víťazstvo pre súpera. 

 

22. Jogai: Vystúpenie zo zápasiska. Rozhodca ukáže ukazovákom pod uhlom 45 stupňov do 

priestoru hranice zápasiska na strane súpera. 

 

23. Ukeimasu: Technika blokovaná. Otvorená ruka sa dotýka lakťa náprotivnej paže. 

 

24. Nukete Imasu: Technika mimo súpera. Zatvorená ruka križuje popred telo. 

 

25. Yowai: Technika príliš slabá. Otvorená ruka smeruje zostupne nadol. 

 

26. Hayai:  Rýchlejší / prvý, kto zabodoval. Otvorená ruka sa prstami dotýka dlane druhej ruky. 

 

27. Maai: Zlá vzdialenosť. Obe ruky sú zdvihnuté otvorené a rovnobežne s podlahou otočené proti    

      sebe. 

28. Mubobi: Upozornenie pre nedostatok ohľadu na vlastnú bezpečnosť. Rozhodca poukáže jedným 

ukazovákom do vzduchu pod uhlom 60 stupňov na stranu vinníka. 

 

29. Kiken: Vzdanie sa /vypovedanie zo zápasu. Rozhodca ukáže ukazovákom k nohám súťažiaceho. 

 



 

 

30. Shikakku: Diskvalifikácia. Rozhodca ukáže najprv ukazovákom na tvár súpera, potom šikmo 

zhora a zozadu a mimo tatami. 

 

31. Kinshi: Varovanie za zakázané správanie. Rozhodca ukáže ukazovákom do vzduchu v 60° uhle 

na strane pretekára, ktorého sa rozhodnutie týka. 

 

 

Článok 18: Centrálny rozhodca - gestá musia byť jasné a dostatočné  
 

 

 

 

 

                        

                             

            Kinshii                                            Jogai                                                 Atenai Shiro                                        Waza Ari 

 

 

 

 

  Shobu Hajime   Hayai   Yowai   Maai 

 

 

 

 1 

           2                               1            2 

 

 

 

                                      Yame              Tzutzukete Hajime 

 

  

 

1 2 1 2 

 

 

 

                                      Ippon                       Waza Ari 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                               Nukete Imasu                                      Uke Imasu                                               Aiuchi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Kinshi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Článok 19: Zrkadlový rozhodca - gestá musia byť krátke, rýchle,      

                   taktné a zdvorilé  
 

 

 

 

 

Ippon 

                                                                                             

Waza Ari  

                                                       

Atenai 

Yowai  Maai Nukete Imasu 

Uke Imasu  Mubobi Jogai                        

 

 

 



 

 

Článok 20: Signály 

 

20.1 Signály sú robené zástavkami a / alebo píšťaľkou 

 

4.1 ROHOVÝ ROZHODCA pre KUMITE IPPON:  

 

 

 

 

Ippon Waza Ari             Torimasen 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuchi Uke Imasu Nukete Imasu 

 

 

 

 

 

Mienai Maai Jogai 

 

 

 

 

 

 

 

Atenai Chui Hansoku 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The signal for HIKIWAKE The signal for No Kachi 

 

 

20.2. Signály píšťaľky používané rozhodcom majú nasledujúci význam:  

 

a) Dlhý/normálny + krátky/silný = Hantei.  

 

b) Krátky/silný = príkaz k spusteniu zástavok alebo tabuliek s bodovým hodnotením.  

 

 

 

 

Časť 4: Rozhodnutia 

 

Článok 21: Rozhodnutie podľa väčšiny 

Ak rozhodca a zrkadlový rozhodca sa nezhodli na hodnotení, napomenutí alebo treste, rozhodca sa 

musí opýtať arbitra (KANSU) na jeho názor. Konečné rozhodnutie bude vytvorený na základe 

väčšiny (majority). 

 

21.1  Ak zrkadlový rozhodca signalizuje MIENAI rozhodcovi, centrálny rozhodca môže rozhodnúť bez 

konzultácie s arbitrom (KANSA). 

 

Článok 22: Reštart kola  



 

 

 

22.  Vo všetkých prípadoch kedy počas kola, kedy nesprávny súťažiaci zaujíma miesto iného súťažiaceho 

(z dôvodu príliš veľkého hluku, nesprávne oznámenia, nepozornosti súťažiacich, atď), výsledok tohto 

zápasu bude zrušený - anulovaný. Kolo sa reštartuje od okamihu, kde nastala chyba a bude zahŕňať 

iba súťažiacich ovplyvnených omylom. Avšak, ak je kolo dokončené, výsledky sa nedajú zmeniť. 

 

 

 

Článok 23: Tabuľka výsledkov / Rozhodovacia tabuľka 

 

23.  Ak rozhodca rozhodne na základe signálov daných rozhodcami, rozhodnutie bude udelené podľa  

tabuľky. 

 

O O X Mienai ....................... SHIRO / AKA        NO KACHI alebo HIKIWAKE 

 

V prípade, že dvaja rohoví rozhodcovia dávajú bod pre SHIRO (AKA), jeden rohový rozhodca nedá 

žiaden bod a ďalší ukazuje Mienai, centrálny rozhodca musí konzultovať s dvoma rohovými 

rozhodcami, ktorí dávajú bod. Potom musí znova požiadať o ich rozhodnutie.  Potom rozhodca 

udeľuje konečné rozhodnutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Poznámka: Záležitosti týkajúce sa hodnotenia, posúdenia, rozhodnutia, ktoré nie sú predpísané v 

týchto pravidlách musia byť prejednané medzi rozhodcom a sudcov a rozhodnutie musí byť 

postúpené hlavnému rozhodcovi a na WUKF-rozhodcovskej komisii na schválenie. Všetci účastníci 

budú informovaní o týchto rozhodnutiach a bude vydané oznámenie. 

 

 

Časť 5 :  Pravidlá kumite 

Kapitola 5: Všeobecné ustanovenia kumite  

Článok 24: Zahájenie, prerušenie, ukončenie kumite zápasu 
 

24.1   Na začiatku kola sa  pretekári musia zoradiť na čiaru. Ak niektorý z nich chýba, vyhlási sa dvakrát          

          mikrofónom. Ak sa ani potom nedostaví, bude vyhlásené  KIKEN. 

 

24.2  Zahájenie 

Na začiatku zápasu kumite panel rozhodcov stojí  za hranicou zápasiska z vonkajšej strany. Po   

vykonaní  oficiálnych pozdravov medzi pretekármi, funkcionármi/ publikom a panelom rozhodcov ( 

Shomen ni Rei – Otagai ni rei) rozhodca urobí krok dozadu,  všetci sudcovia sa otočia k nemu 

a navzájom sa pozdravia.  

Po pozdravoch  rozhodca vyzve sudcu a arbitra, pri Sanbon Shobu – zrkadlový systém alebo 4 

rohových rozhodcov v  Shobu Ippon „ zástavkový systém“, aby zaujali  svoje miesta. 

Na povel Nakae alebo Motonoichi panel rozhodcov a pretekári vstúpia do zápasiska. Zápas bude 

zahájený oznámením rozhodcu Shobu Sanbon / Nihon /Ippon Hajime. 

 

24.2.1 Kaučovia musia sedieť oproti stolíku zapisovateľov. 

24.2.2 Kaučovské a pretekárske kartičky musia byť odovzdané zástupcom stolíka zapisovateľov, títo 

zabezpečia vstup správnych kaučov a pretekárov na tatami. 

 

Článok 25: Kritéria pre udelenie Ippon a waza-ari  
 

25.1  Ippon je udelený, keď čistá a silná technika, ktorá je uznaná ako rozhodujúca, je zasadená na uznanú 

zásahovú plochu  pri splnení nasledujúcich podmienok: 



 

 

-  dobrá forma/ prevedenie/ (technika, synchronizácia,  postoj a rovnováha); 

-  silná technika / kime; 

- dobrý postoj osobný  (rozumej bojový duch odhodlanie...); 

- zanshin; 

- správne načasovanie; 

- správna vzdialenosť. 

25.2 Účinná technika prevedená pri dodržaní týchto podmienok bude   vyhodnotená ako Ippon: 

25.2.1. keď je útok vykonaný v perfektnom načasovaní, keď sa protivník pohol proti útočníkovi; 

25.2.2. keď je útok vykonaný okamžite, čo protivník stratil rovnováhu po útoku súpera; 

25.2.3. keď sa použije kombinácia za sebou nasledujúcich úspešných a účinných útokov; 

25.2.4. pri použití kombinácie tzuki a geri techník;  

25.2.5 pri použití  tzuki, geri a nage techník (podrážacích);  

25.2.6.keď súper stratí bojového ducha a otočí sa chrbtom k útočníkovi; 

25.2.7. účinný útok vykonaný na nechránenú časť tela súpera; 

25.2.8. správna Jodan geri technika. 

 

25.3.  Waza – ari  sa udeľuje za techniku skoro porovnateľnú s tými, ktoré sú potrebné na získanie Ippon. 

Panel rozhodcov musí v prvom rade hľadať možnosť  udelenia  Ippon  a až potom udeľuje Waza-ari.  

 

25.4  oznámenie  o udelení skóre (bodu)  

Rozhodca oznámi udelenie skóre (skórovanie) nasledujúcim spôsobom: kto skóroval, do akej výšky  

tela, akou technikou  a udelené skóre. (napr.Aka/Shiro...Jodan/Chudan.... Tsuki/geri/Uchi... . Waza–Ari/ 

Ippopn).   

 

Článok 26:  Víťazstvo alebo porážka 

Bude udelené na základe: 

26.1 Víťazstvo dosiahnutím skóre Ippon/Sanbon 

26.2 Víťazstvo rozhodnutím (Hantei) 

26.3 Porážka v dôsledku faulu, diskvalifikácia (Hansoku) 

26.4 Porážka v dôsledku odstúpenia (Kiken) 

 



 

 

26.1   víťazstvo dosiahnutím skóre Ippon alebo Sanbon 

Pretekár, ktorý prvý dosiahne skóre jeden Ippon ( alebo dve Waza – ari) pri Shobu Ippon alebo 3 

ippony ( alebo 6 waza-ari alebo ich kombináciou ) pri Shobu sanbon bude  vyhlásený za víťaza. 

 

26.2   Víťazstvo rozhodnutím (Hantei) 

26.2.1 Ak sa nedosiahne skóre Ippon/Sanbon alebo ak nedôjde k porážke v dôsledku diskvalifikácie 

(Hansoku) alebo odstúpením (Kiken) počas predpísaného trvania zápasu vyhlasuje sa Hantei – 

rozhodnutie  na základe nasledujúcich hľadísk: 

26.2.2 v prípade , že pretekár  dosiahol počas zápasu o jedno Waza-ari  viac ako jeho súper, musí byť 

automaticky vyhlásený za víťaza; 

26.2.3 Ak je v zápase Sanbon kumite (individuálna kategória)  dané Hikiwake, nasleduje Encho-sen 

(predĺženie).  

26.2.4 Vyhlásenie HANTEI: 

Pri vyhlasovaní Hantei centrálny rozhodca stojí pri čiare vo vnútri zápasiska. Zvolá  „HANTEI“  

a súčasne so všetkými ostatnými sudcami na signál píšťalky zdvihne ruku smerom k pretekárovi, 

ktorého preferuje  alebo prekríži ruky pred hlavou pri remíze. Po preverení výsledkov hlasovania 

vstúpi do zápasiska a vyhlási rozhodnutie – verdikt. 

26.2.5  Kitériá pre Hantei 

A: 

-  či bolo udelené Waza-ari alebo Ippon; 

- či boli udelené napomínania (Atenai/Kinshi); 

-  počet opustení zápasiska (Jogai); 

B: 

-  porovnať úroveň nasadenia a prístupu k zápasu;  

- na základe obratnosti a šikovnosti; 

-  úroveň sily, energie , bojového ducha; 

- počet vykonaných útokov; 

-  porovnaním kvality používanej taktiky;  

- fair play. 

 

26.3  Prehra v dôsledku faulu – diskvalifikácia ( Hansoku) 



 

 

Ak pretekár vykoná akt spadajúci do niektorého z nasledujúcich prípadov, rozhodca vyhlási jeho 

porážku v dôsledku porušenia pravidiel. 

26.3.1  V prípade, že pretekár už bol raz napomínaný, zopakuje podobné konanie alebo vykoná 

akciu,  ktorou poruší pravidlá, rozhodca môže vyhlásiť jeho porážku spočítaním penalizácií, ktoré 

dostal.  

26.3.2 Neuposlúchne príkazy rozhodcu.  

26.3.3 Ak sa pretekár stane neovládateľným (stratí sebakontrolu) do takej miery, že rozhodca usúdi, 

že je nebezpečný pre seba alebo pre svojho protivníka. 

26.3.4 Ak konanie alebo konania pretekára sú považované za zákerné alebo úmyselne, porušuje 

zákazy obsiahnuté v pravidlách.  

26.3.5 Ostatné konania, ktoré sú považované za porušenie pravidiel zápasu. Akékoľvek 

nedisciplinované správanie ľudí patriacich k pretekárovi, ako sú coach, manažér, fanúšikovia, atď. 

môže mať za následok diskvalifikáciu pretekára alebo celého tímu.  

26.3.6 Hansoku môže byť uložené priamo bez predchádzajúcich penalizácií, ak konanie spôsobí 

druhému pretekárovi takú ujmu, že jeho šance na víťazstvo sa vážne znížia napr. zranenie tváre, 

zlomený nos, zlomená ruka (prst, noha).  

26.3.7 Ktorýkoľvek pretekár alebo tím, ktorému je  udelené Hansoku v semifinále, dostane bronzovú 

medailu.  

26.3.8  Ktorýkoľvek pretekár alebo tím, ktorému je  udelené Hansoku vo finále, dostane striebornú 

medailu.  

26.3.9 Ktorýkoľvek pretekár alebo tím, ktorému je  udelené Shikakku v semifinále alebo finále, 

nedostane medailu.  

 

 

26.4. Porážka v dôsledku odstúpenia (Kiken). 

26.4.1 Pretekár, ktorý nie je schopný pokračovať v súťaži z dôvodu zranenia alebo požiada 

o povolenie ukončiť zápas z akéhokoľvek dôvodu, bude vyhlásený za porazeného na Kiken.  

 

27. Zásahové plochy a bodovateľné techniky 

 

27.1   Zásahové plochy sú obmedzené na nasledujúce: hlava, brucho, tvár, krk, hruď, boky, chrbát okrem 

ramien. 

27.1.1  Hrtan nie je zásahová plocha. Útok na hrtan je zakázaný.  



 

 

27.2   Zasadenie efektívnej techniky súčasne so zvukovým signálom oznamujúcim koniec zápasu bude 

zarátaná do skóre.  

27.3  Útok, aj keď efektívny, vykonaný po časovom signáli oznamujúcom koniec zápasu, nebude uznaný 

ako bod a ani sa nebude brať do úvahy pri rozhodovaní.   

27.4   Techniky zasadené mimo predpísaného zápasiska sú považované za neplatné.  

27.5  Ak pretekár,  zasadzujúci takúto techniku, bol vnútri pred hranicou zápasiska, keď zasadil techniku, 

bude táto technika považovaná za platnú. Bod pri zvolaní Yame je určovaný ako pri závislosti, či 

došlo k Jogai.  

27.6   Bodovateľné  techniky súčasne vykonané obidvomi pretekármi, nebudú bodované /Aiuchi/.  

 

28.  Zakázané konania / techniky, napomínania a penalizácie 

O zakázaných konaniach, akciách a technikách  sa pojednáva v nasledujúcich 3 líniách:  

1. Atenai 

2. Kinshi 

3. Shikakku 

28.1  Kategória Atenai 

Nasledujúce útoky a techniky sú zakázané a budú penalizované: 

28.1.1 Nekontrolované útoky bez ohľadu na to, že minuli cieľ. 

28.1.2 Techniky, ktoré spôsobia neprimeraný kontakt s ohľadom na to, na ktorú zásahovú plochu sa     

            útočí.  

28.1.3  Útoky na horné a dolné končatiny, bedrové kĺby, kolenné kĺby, na priehlavok a na holene.  

28.1.4  Útoky na genitálie a hrtan. 

28.1.5  Útoky otvorenou rukou na tvár, hrtan a krk, Hiza Geri, Empi a Atama  Uchi.  

28.1.6  Techniky vo výskoku, ako Tobi Yoko Geri alebo Uraken Uchi.  

28.1.7  Nebezpečné podrážacie techniky ( Ashi Barai bez nasledujúcej techniky, vysoké podrážanie,    

            ktoré môže spôsobiť zranenie).  

28.1.8  Nebezpečné hádzanie (bez istoty bezpečného dopadu na zem).  

28.1.9 Spôsob vyhlásenia: rozhodca oznámi „Aka/Shiro – Atenai“ 

28.1.10 Gesto pre Atenai 

 

 

 



 

 

 

28.1.11 Možnosti penalizácie sú:  

       a. Privátne napomenutie – ATENAI 

       b. Oficiálne napomenutie – ATENAI CHUI 

       c. Diskvalifikácia – ATENAI HANSOKU 

 

28.2.  Kategória Kinshi 

Nasledovné akcie a správanie sú zakázané a budú potrestané: 

28.2.1. Zdržiavanie 

Toto zahŕňa odmietanie boja, utekanie od súpera a opakované prerušovanie zápasu držaním alebo 

zbytočným telesným kontaktom s protivníkom. 

Poznámka: Ak sa zdržiavanie vyskytne počas ATOSHI BARAKU, rozhodcovia udelia priamo 

KINSHI CHUI. V prípade, že pretekár už má Kinshi Chui pred Atoshi Baraku, bude potrestaný 

KINSHI HANSOKU.  

28.2.2   Prehnané akcie (nešportové správanie sa, atď.)  a reakcie na ne (predstieranie zranenia, 

provokácie a nevhodné vyjadrovanie sa, simulácia, preháňanie pri ľahkom kontakte alebo zbytočný 

pád). 

28.2.3   Akékoľvek správanie sa, ktoré vedie k zhoršeniu povesti Karate (toto sa týka kaučov, 

manažérov a kohokoľvek, kto je v spojení s pretekárom). 

28.2.4   Akékoľvek neúctivé a zbytočné akcie sú zakázané (zhadzovanie chráničov rúk, odmietanie 

účasti na poslednej časti zápasu, nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu počas zápasu, atď.). 

 

28.2.5   Mubobi: „akákoľvek situácia, v ktorej pretekár nedbá na svoju bezpečnosť“, ako 

nasledujúce: 

a) Útoky s nechránenou hlavou. 

b) Útoky bez sledovania cieľa očami. 

c) Otáčanie sa po útoku (taktický či divadelný  pohyb), upozorniť rozhodcu (pozornosť) na techniku. 

d) Súťažiaci je bezbranný a má nechránený chrbát. 

 

28.2.6   Jogai „akákoľvek situácia, v ktorej sa pretekár dotkne ktoroukoľvek častou tela 

podlahy mimo zápasiska“, ako nasledujúce:  

a) Ak pretekár vystúpi zámerne alebo aby sa vyhol technike súpera.  



 

 

b) Ak pretekár zasadí techniku (neplatnú) a vzápätí potom vystúpi von zo zápasiska.  

c) Ak SHIRO vystúpi z tatami tesne po skórovaní AKA úspešným útokom, nasleduje okamžite 

YAME a bodovanie, a pre SHIRO nebude zaznamenané KINSHI. 

d) Ak je úspešná technika, malo by nasledovať YAME vo chvíli skórovania. Vystúpenie zo 

zápasiska, pretože nastal koniec predpísaného času, nesmie byť penalizované. 

e) Ak SHIRO vystúpi zo zápasiska alebo vystúpil po bodovanej technike AKA (ak AKA ostala 

v zápasisku), udelí sa AKA hodnotenie a SHIRO dostane KINSHI. 

f)  V momente, keď sa vyhlási YAME, je užitočné zvážiť či je vhodný čas na KISNHI. 

g) KISHI sa neudelí, ak je pretekár vytlačený svojím súperom. 

h) Varovania musia narastať až po HANSOKU. 

28.2.7 Držanie (bez ďalšej techniky) 

28.2.8 Oznámenie „SHIRO/AKA KINSHI“ 

28.2.9  Gesto pre KINSHI  – obrázok  

28.2.10 Následnosť varovaní a trestov: 

a. Prvé  napomenutie                 KISNHI 

b. Druhé napomenutie              KINSHI 

c. Záverečné varovanie            KINSHI  CHUI 

d. Diskvalifikácia       KINSHI  HANSOKU 

 

28.3   Shikakku (najvyššia penalizácia vo WUKF pravidlách) 

Ide o celkovú diskvalifikáciu z turnaja WUKF a udeľuje sa v nasledovných prípadoch: 

28.3.1  Keď súťažiaci nerešpektuje  nariadenia rozhodcu. 

28.3.2 Keď sa dopustí činu (aktu), ktorý poškodzuje prestíž a česť karate alebo keď inými akciami 

porušuje pravidlá a ducha karate. 

28.3.3  Keď robí pretekár obscénne alebo urážlivé gestá. 

28.3.4  Ak je rozhodca presvedčený, že pretekár konal v zlom úmysle, bez toho, aby premýšľal 

o bezpečnosti a zdraví druhého súťažiaceho. 

28.3.5 Spôsob vyhlásenia: rozhodca oznámi Aka/Shiro – SHIKAKKU 

28.3.6  Gesto pre SHIKAKKU – obrázok 12 Pravidiel WUKF 

 

 

 



 

 

 

 

28.3.7 Skôr ako sa udelí trest SHIKAKKU musí rozhodca konzultovať tento zámer hlavnému 

rozhodcovi tatami a zástupcovi Rozhodcovskej komisie.  

28.3.8 Súťažiaci, ktorý dostane SHIKAKKU, stráca akékoľvek umiestenie a je diskvalifikovaný 

z celého turnaja WUKF. 

  

 

 

28.4   Kaučovia  –  napomínania  a  penalizácie  

28.4.1 Kaučovia budú penalizovaní za zlé správanie /verbálne urážky, predstieranie zranenia, 
verbálnu alebo fyzickú agresiu a pod./ proti oficiálnym predstaviteľom alebo proti  jeho vlastnému 
pretekárovi. 

28.4.2 Sú tri stupne napomínaní a penalizácií: KINSHI/ KINSHI Chui/ KINSHI Hansoku. 

28.4.3 Rozhodnutie o penalizácii (varovanie, trest) kauča musí byť prijaté panelom rozhodcov a 

hlavným rozhodcom (Chief referee). 

28.4.4 Po rozhodnutí o penalizácii hlavný rozhodca vyznačí  toto krížikom na zadnej strane 

kaučovho preukazu a potvrdí to svojím podpisom. 

 

28.4.5 Po treťom označení  rozhodcovská komisia WUKF zakáže kaučovi vykonávať na súťaži 

funkciu kauča na celú súťaž. 

28.4.6 Rozhodcovská komisia môže navrhnúť jeho suspendáciu na určité časové obdobie na 

všetkým súťažiach, ktoré zastrešuje WUKF. 

 

Článok 29 : Zranenia a úrazy 

V prípade zranenia pretekára, rozhodca v prvom rade zastaví zápas, pomôže zranenému pretekárovi 

a súčasne privolá lekára súťaže. 

 

29.1  Rozhodnutia lekára 

29.1.1. Len lekár súťaže môže urobiť rozhodnutia týkajúce sa všetkých záležitostí o zraneniach, 
nehodách alebo fyzickom stave pretekárov. 

29.1.2 Pretekár, ktorý vyhrá zápas diskvalifikáciou svojho súpera, pretože mu tento spôsobil 

zranenie, nemôže pokračovať ďalej v súťaži bez súhlasu lekára súťaže. 

29.1.3 Keď pretekár vyhrá zápas diskvalifikáciou svojho súpera, ktorý mu spôsobil zranenie, hlavný 

rozhodca /tatami/, pošle sudcu so zraneným víťazným pretekárom za lekárom súťaže. Doktor 



 

 

súťaže musí vyplniť formulár o zranení  (obrázok 15). Vyplnený formulár dá na stolík 

zapisovateľov a ten bude pripojený k zápisu o zápase. Zapisovatelia sú zodpovední za postup 

pretekára do ďalšieho kola „zápasu“ a následne ukážu tento formulár o zranení rozhodcovi. V 

závislosti od inštrukcií uvedených vo formulári o zranení rozhodca rozhodne, či pretekár môže 

alebo nemôže pokračovať v súťaži. 

 

Dátum: Hodina: Tatami č. Meno hlavného 

rozhodcu tatami 

Pretekár Federácia Krajina Popis úrazu/zranenia 

Poznámka lekára odporúčanie Možnosť pokračovať 

Áno/Nie 

Podpis a pečiatka 

Lekára 

           obrázok 15 

 

29.1.4 Pretekár, ktorý dvakrát zvíťazí kvôli diskvalifikácii súpera pre zranenie, bude vylúčený zo 

súťaže (KIKEN).    

29.1.5 Žiaden bod sa neudelí, ak pretekár spôsobil svojmu súperovi zranenie, dokonca ani vtedy 

nie, keď je toto zranenie veľmi malé. 

29.2 Víťazstvo alebo prehra po zranení alebo úraze 

29.2.1 Keď pretekár, ktorý utrpí  malé zranenie, ale nie tak vážne, aby ho vyradilo zo zápasu 
a následne odmietne pokračovať v zápase alebo požiada o povolenie ukončiť zápas,  bude 
vyhlásený za porazeného Kiken. 

29.2.2 Ak dvaja pretekári zrania jeden druhého, alebo ak utrpia zranenia v predchádzajúcom 

priebehu súťaže a sú lekárom súťaže uznaní za nespôsobilých pokračovať v zápase, výsledok 

zápasu bude: 

a) V zápase zvíťazí pretekár, ktorý získal viac bodov. 

b)  Ak majú skóre rovnaké, rozhodca musí vyhlásiť HANTEI, aby sa rozhodlo o 

víťazovi. 

c) V súťaži družstiev rozhodca vyhlási remízu HIKIWAKE. Ak táto situácia nastane 

v rozhodujúcom ENCHO-SEN v súťaži družstiev, vtedy rozhodca vyhlási HANTEI, aby sa 

ustanovil záverečný výsledok. 

29.2.3 V prípade úrazu alebo zranenia v zápase kumite z dôvodov, ktoré nemožno pripísať ani 

jednému pretekárovi, alebo pretrvávajúcich zranení  z dôvodov, ktoré nemožno pripísať druhému 

pretekárovi alebo v prípade, keď sú obaja pretekári zranení súčasne a rovnako zodpovední za 

zranenia, finálny výsledok bude vykonaný nasledujúcim rozhodnutím: 

a/ Pretekár, ktorý ukončí zápas bude vyhlásený za porazeného na KIKEN. 

b/ V prípade, keď obaja pretekári ukončia zápas v dôsledku zranení, ktoré nemožno pripísať 

druhému pretekárovi, bude vyhlásené HANTEI, ktoré rozhodne o konečnom výsledku. 



 

 

29.2.4 V prípade, keď pretekár je považovaný za nespôsobilého pokračovať v zápase následkom 

zranenia, alebo iných fyzických dôvodov, na základe odporučenia lekára súťaže rozhodca ukončí 

zápas a pozastaví činnosť zranenému pretekárovi súťaže a prisúdi víťazstvo podľa nasledujúceho: 

a/Ak je zranenie pripísané jeho súperovi, bude vyhlásený za víťaza. 

b/Ak zranenie nie je pripísané jeho súperovi, bude vyhlásený za porazeného. 

 

 

29.3 Vážne zranenia 

V prípade vážneho zranenia WUKF disciplinárna komisia môže udeliť ďalšie dodatočné 
penalizácie. 

29.3.1 Procedúra uplatnená v týchto prípadoch je  popísaná v prílohe č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Časť 6: Kumite  Sanbon 

 

 

Kapitola 6.  Jednotlivci  SANBON  KUMITE 

Hodnotenie individuálnych zápasov Shobu Sanbon. Pretekári sa snažia skórovať a získať 3 body 

(6 WAZA-ARI, 3 IPPONY alebo skóre v kombinácii týchto dvoch možností)  skôr, ako ich 

súper v časovom limite. V KUMITE SANBON sa použije zrkadlový systém rozhodovania v 

každom zápase. 

 

Článok 30: Kategórie 

Povolené oficiálne kategórie WUKF (od 13 rokov po veteránov +51 rokov) : tabuľka WUKF 
Rules na  www.wukf-org.net.  

        Pre SFKaBU platia  kategórie odsúhlasené pre konkrétnu súťažnú sezónu Konferenciou    

        SFKaBU. 

 

http://www.wukf-org.net/


 

 

Článok 31: Trvanie zápasu jednotlivcov v Sanbon kumite 

31.1  Deti (chlapci/dievčatá)     1,5 minút (čistý čas) 

31.2  Mini kadeti / Kadeti (CH/D)     2 minúty (čistý čas) 

31.3  Juniori a Seniori (muži/ženy)                                                3 minúty (čistý čas) 

31.4   Veteráni  (muži/ženy)                                                         2 minúty (čistý čas) 

 

Článok 32: Remíza a predĺženie 

32.1   Remíza  

32.1.1 Ak nastane remíza /rovnaké skóre/ po uplynutí predpísaného času/ pri zápase jednotlivcov 
bude 

vyhlásené HANTEI. 

32.1.2 Rozhodnutie môže byť NO KACHI pre AKA alebo SHIRO /na základe kritérií 

používaných pri HANTEI/, alebo môže byť remíza HIKIWAKE. Ak je v zápase jednotlivcov 

SANBON SHOBU udelené HIKIWAKE, musí nasledovať predĺženie Encho-Sen. 

 

 

 

 

 

32.2   Predĺženie  Encho -Sen 

32.2.1 Rozhodca zavelí na zahájenie predĺženia „Encho-Sen –Shobu Hajime“. 

32.2.2 Trvanie Encho-Sen je jedna minúta. 

32.2.3 Predĺženie bude rozhodnuté prvou skórovanou technikou (náhla smrť). 

32.2.4 Všetky udelené skóre, alebo penalizácie sú prenášané do predĺženia. 

32.2.5 Ak po Encho-Sen stále nik neskóroval, musí byť vyhlásené HANTEI na základe predĺženia. 

(pozri čl. 26.2.3, čl. 26.2.5) 

32.2.6 Po Encho-Sen na vyhlásené HANTEI nesmú rozhodcovia dať HIKIWAKE. Všetci 

rozhodcovia (zrkadlový rozhodca a arbiter – Kansa) a rozhodca musia zvoliť AKA alebo SHIRO. 

 

Kapitola 7: Kumite družstiev – Sanbon 

 



 

 

Každý individuálny zápas (v súťaži družstiev) je rozhodovaný podľa pravidiel jednotlivcov 

KUMITE SANBON. 

 

Článok 33:  Povolené kategórie – WUKF kategórie družstiev od 15 rokov 

Pre potreby SFKaBU sú kategórie družstiev podľa rozhodnutia na danú súťažnú sezónu. 

 

Článok 34: Zápas družstiev Sanbon 

34.1  Pred každým zápasom družstiev reprezentant družstva musí doručiť k stolíku zapisovateľov 
oficiálny zoznam s menami a poradím zápasníkov, v akom budú nastupovať. 

34.1.1 Poradie pretekárov môže byť menené pre každé kolo, ale raz nahlásené poradie 

nemôže byť upravované. 

34.1.2 Použitie rezervného pretekára sa považuje za zmenu poradia pretekárov. Ak sa poradie 

pretekárov zmenilo bez nahlásenia pri stolíku zapisovateľov pred začatím zápasu, družstvo bude 

diskvalifikované. 

34.1.3 Ak sa zmení poradie pretekárov bez toho, aby to zapísala Jury Table pred začiatkom zápasu, 

bude družstvo diskvalifikované.  

34.2. Zápasy medzi jednotlivými členmi každého družstva budú prebiehať vo vopred určenom poradí. 

 

 

 

 

 

Článok 35:  Členovia družstva Sanbon kumite 

35.1  Družstvo  pozostáva z troch zápasníkov a jedného rezervného. 

35.1.1 Družstvu, ktoré nebude mať na začiatku kola 3 pretekárov, nebude mu umožnené súťažiť 

a bude vyhlásené KIKEN. 

35.1.2 Každé družstvo smie mať len jednu rezervu, ktorá môže byť použitá v prípade nahradenia 

zraneného zápasníka alebo ak o tom rozhodne kauč. Táto náhrada (výmena) môže byť  uskutočnená 

len v nasledujúcom kole. 

35.2.  Na začiatku zápasu nastúpi družstvo (traja členovia) bez rezervy na čiaru zápasiska. 

35.3  Ak je počas kola jeden člen družstva zranený a lekár súťaže vyhlási, že nie je schopný pokračovať 

v súťaži, bude družstvu povolené súťažiť s rezervným pretekárom do ďalšieho kola. 



 

 

35.4  Ak je počas kola zranený iný člen družstva a lekár súťaže vyhlási, že nie je schopný pokračovať 

v súťaži, bude družstvu umožnené dokončiť kategóriu s dvoma pretekármi.  

 

Článok 36:  Kritéria na rozhodnutie o víťaznom družstve 

36.1  Víťaz v zápase družstiev bude určený na základe zápasov jednotlivcov. 

36.1.2  Ak na konci predpísaného času sa neskórovalo alebo je rovnaké skóre, rozhodnutie bude 
HIKIWAKE. HANTEI nesmie byť vyhlásené. 

36.2  Kritériá na rozhodnutie o víťazovi v zápase družstiev sú nasledujúce (v poradí  s 

klesajúcou dôležitosťou): 

a)  počet víťazstiev; 

b) konečné skóre každého tímu (Ippony a Wazaari sa spolu zrátajú); 

c) počet Ipponov každého tímu (víťazným tímom je ten, ktorý získal viac Ipponov);  

d) rozhodujúci (extra) zápas. 

36.3  Víťazstvá  získané na základe faulu, diskvalifikácie, alebo dobrovoľným odstúpením súpera, 

budú zarátané v súťaži družstiev ako tri Ippony. Súperovi (porazenému) zostane skóre, ktoré 

je registrované v momente diskvalifikácie. 

 

Článok 37:  Remíza a rozhodujúci zápas 

37.1  Keď po zvážení kritérií podľa bodov 36.2 (a,b,c) je stále remíza medzi družstvami, bude sa 

pokračovať rozhodujúcim (extra) zápasom medzi vybranými  pretekármi  z každého tímu. 

37.2  Ak tento rozhodujúci zápas skončí remízou, nasleduje predĺženie tohto zápasu - Encho-Sen.  

Predĺženie (Encho-Sen) bude rozhodnuté prvou skórovanou technikou (náhla smrť).  Ak po uplynutí 

času na konci Encho-Sen stále nie je rozhodnuté na základe bodovateľnej techniky, musí byť dané 

rozhodnutie na základe HANTEI panelom rozhodcov. Rozhodca, zrkadlový sudca a Kansa nemôžu 

dať HIKIWAKE, ale musia sa rozhodnúť medzi Aka alebo Shiro. 

Kapitola 8 – Kumite rotácie družstiev – Shobu sanbon 

 

V princípe platia tie isté pravidlá ako pri Shobu sanbon kumite. Na rozhodnutie každého zápasu sa používa 

sa „zrkadlový systém“. 

 

Článok 38: Povolené kategórie 

38.1  Súťaž  Rotácie družstiev kumite prebieha v kategóriách schválených SFKaBU na danú súťažnú 

sezónu. Pravidlá sú rovnaké ako pre Shobu sanbon kumite s nižšie stanovenými úpravami.  



 

 

 

 

Článok 39: Dĺžka zápasu 

39.1   Dĺžka každého zápasu Rotácií družstiev kumite je 6 minút čistého času. 

39.2 Čas sa zastaví len v prípade, ak rozhodca zvolá „TIME“. (napr. pri dlhšom ošetrovaní pretekára) 

 

 

Článok 40: Rotácia pretekárov v družstve 

40.1    Tímový duch ukladá povinnosť, aby každý pretekár družstva zápasil najmenej raz a na minimálne 15 

sekúnd počas predpísaných 6 minút na zápas. 

40.2    Ak po uplynutí časového limitu - 6 minút - je v tíme pretekár, ktorý nenastúpil do zápasu, bude celé  

           družstvo diskvalifikované – Hansoku.  

40.2.1 VÝNIMKA:  Ak jeden pretekár dosiahne rozdiel „6 bodov“ (3 Ippony, 6 Waza-ari alebo ich 

kombináciou), bude toto družstvo vyhlásené za víťaza aj napriek tomu, že ostatní dvaja členovia 

družstva nezápasili.  

40.3    Každé družstvo môže mať len jedného náhradníka , ktorý môže nahradiť zraneného člena tímu, resp.         

keď tak rozhodne coach. A však tento náhradník môže nahradiť niektorého z pretekárov najskôr 

v nasledujúcom kole.  

 

 

Článok 41: Kritéria na určenie víťazného tímu 

41.1 Neexistuje maximálny počet bodov, ktoré môžu zúčastnené družstvá získať.  

41.2  Víťazom sa stane to družstvo, ktoré dosiahne viac bodov (total score) počas 6 minút zápasu. 

 

41.3  Víťazom pred uplynutím časového limitu sa stane aj to družstvo, ktoré počas trvania zápasu získa 

„výhodu 6 bodov“ (3 Ippony alebo 6 Wazaari, alebo ich kombináciu) oproti bodovému zisku súpera. 

 

 

 

Článok 42: Remíza v zápase Rotácií družstiev kumite 

 

42.1  Ak je po 6tich minútach remíza v celkovom skóre, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré získalo viac 

Ipponov. 

42.2  Ak aj v tomto prípade pretrváva remíza v zápase, pridáva sa extra čas 2 minúty (Encho-sen) 



 

 

a družstvo, ktoré zaboduje ako prvé bude vyhlásené za víťaza. Každý coach určí jedného pretekára, 

ktorý zaháji predĺženie. Tento pretekár môže byť vymenený po začiatku predĺženia  a však za 

podmienok určených v článku 6 (Striedanie počas zápasu Rotácií družstiev kumite). 

 

 Článok 43: Striedanie počas zápasu Rotácií 

družstiev kumite 

 

43.1  K zápasu Rotácií družstiev kumite je potrebný jeden extra 

rozhodca navyše, ktorý sedí oproti zapisovateľom 

a v rukách drží 2 vlajky -  Aka a Shiro (ako na obrázku).  

43.1.1 Jedinou úlohou tohto rozhodcu je ukazovať 

rozhodcovi kedy a ktorý pretekár má byť vystriedaný. 

43.1.2 Tento rozhodca nemá rozhodovaciu funkciu 

k bodovaniu, varovaniam, trestom alebo vyhláseniam 

HANTEI. 

43.2  V priebehu prvých 5:30 minútach zápasu, môže kauč alebo kapitán družstva urobiť toľko výmen 

medzi pretekármi, koľko má potrebu. Pretekár, ktorý už zasiahol do zápasu, môže zápasiť 

kedykoľvek v danom kole, keď si to zápas vyžaduje.   

43.3  Počas Atoshi Baraku sú výmeny zakázané.  

43.4  Petekár, ktorý má striedať, musí byť pripravený a mať všetky časti odevu a chrániče na sebe, keď ho 

rozhodca zavolá do zápasiska.    

 

 

Priebeh striedania  

43.5   Coachovia musia sedieť na určenom mieste po stranách extra rozhodcu (viď obrázok predch. strana).  

43.6   V prípade, že je jeden pretekár na tatami, ostatní 2 členovia tímu čakajú pripravení pri tatami na 

vyzvanie na striedanie a vstup na tatami.  

43.7   Ak sa coach rozhodne pre striedanie  pretekára, musí to oznámiť extra rozhodcovi zvolaním 

„CHANGE“.   

43.8  Extra rozhodca musí preskúmať oprávnenosť žiadosti coacha (skontrolovať čas), či posledný 

striedajúci pretekár zápasí minimálne 15 sekúnd.  

43.9   Extra rozhodca zapískaním na píšťalku, zdvihnutím príslušnej zástavky a zvolaním „CHANGE“ 

ohlási rozhodcovi na tatami, že má zastaviť zápas a umožniť striedanie pretekárov.  

43.10  Keď rozhodca rozhodne o striedaní pretekárov, musí táto výmena prebehnúť do 3 sekúnd. Ak 

striedanie neprebehne do 3 sekúnd, rozhodca odmietne striedanie a reštartuje zápas. Taktiež môže 



 

 

penalizovať tím za zdržiavanie.  

43.11  Ak príde k striedaniu, musí súper zápasiť minimálne ďalších 15 sekúnd, pokiaľ bude môcť byť 

vystriedaný.  

43.12  Obaja súperi v zápase nemôžu byť vystriedaní naraz, arbiter musí byť veľmi pozorný, ktorý pretekár 

má byť vystriedaný ako prvý.  

 

 

Článok 44: Penalizácie / Tresty v Rotácií družstiev kumite 

44.1  Všetky tresty pretekárov družstva budú započítané v danom zápase. 

Príklad: Ak je pretekár penalizovaný ATENAI CHUI za kontakt, pretekár, ktorý ho vystrieda dostane 

automaticky nasledujúci trest – penalizácia má narastajúci charakter. Tento proces sa opakuje počas 

celého zápasu Rotácie družstiev kumite.  

44.2   Ak v zápase Rotácií družstiev kumite dostane pretekár trest „HANSOKU“, celý jeho tím bude 

diskvalifikovaný. 

44.3   Ak v zápase Rotácií družstiev kumite dostane pretekár trest „SHIKKAKU“, celý jeho tím bude 

diskvalifikovaný z turnaja (súťaže).  

44.3.1  Toto rozhodnutie konzultuje rozhodca vopred s hlavným rozhodcom zápasiska a WUKF 

RefCom. Na súťažiach SFKaBU sa rozhodcovia poradia s hlavným rozhodcom súťaže a zástupcami 

Rozhodcovskej komisie SFKaBU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť 7:  Kumite Ippon Shobu 

Ippon kumite je zápas na jeden Ippon. Víťaz musí získať jeden Ippon alebo dve Waza-ari v časovom limite 

skôr ako jeho súper.  



 

 

 

Kapitola 11:  Kumite Ippon Shobu jednotlivci 

 

Článok 51:  Povolené kategórie v kumite jednotlivcov Shobu Ippon 

51.1  Nie sú kategórie Ippon kumite pre deti. 

 

MUŽI       ŽENY 

MINI KADETI        9-5 KYU   MINI KADETI       9-5 KYU   

Nº   Vek  Výška  Nº   Vek  Výška  

Mini Kadeti A  13 - 14 roční  -1.65 m  Mini kadeti A  13 - 14 roční - 1.55 m  

Mini cadeti B  13 - 14 roční + 1.65 m  Mini kadeti B  13 - 14 roční + 1.55 m  

MINI KADETI 4 KYU- DAN   MINI KADETI 4 KYU- DAN  

Nº   Vek  Výška  Nº   Vek  Výška  

Mini kadeti A  13 - 14 roční -1.65 m  Mini kadeti A  13 - 14 roční - 1.55 m  

Mini kadeti B  13 - 14 roční + 1.65 m  Mini kadeti B  13 - 14 roční + 1.55 m  

VŠETKY PÁSY VŠETKY PÁSY 

Nº   Vek  Výška  Nº   Vek  Výška  

Kadeti  15 - 17 roční open  Kadeti 15 - 17 roční open  

Juniori  18 - 20 roční open  Juniori  18 - 20 roční open  

Seniori A  18 - 35 roční  - 70 kg  Seniori  18 - 35 roční open  

Seniori B  18 to 35 roční nad 70 kg  

Veteráni A  36 - 40 roční open  Veteráni A  36 - 40 roční open  

Veteráni B  41 roční + open   Veteráni B  41 roční +  open  

 

Článok 52: Trvanie zápasu 

52.1  Zápas Ippon Shobu trvá 2 minúty čistého času. Zápas sa preruší len v prípade, keď rozhodca zvolá 

„TIME“.  

 

Článok 53: Systém rozhodovania 

53.1  Spravidla je pre zápas Ippon Shobu používaný vlajkový  systém. V tomto vlajkovom systéme je 

jeden hlavný rozhodca a 4 rohoví sudcovia. Títo sudcovia signalizujú svoje rozhodnutia pomocou 

vlajok a s použitím píšťalky.  

 

 

 

Článok 54: Predĺženie 



 

 

54.1  V prípade remízy v individuálnom zápase nasleduje nový zápas (Sai Shiai).  

54.2  Všetky body a tresty z predchádzajúceho zápasu sa nezapočítavajú do Sai Shiai. Predĺženie sa 

považuje za nový zápas.  

54.3  Pokiaľ bude pretrvávať remíza i po Sai Shiai, rozhodca zvolá „HANTEI“. Rohoví sudcovia musia 

následne rozhodnúť o víťazovi iba podľa zápasu v predĺžení.  

 

Článok 55: Zakázané techniky  a techniky 

Následné konanie a techniky sú zakázané: 

55.1  ATENAI 

55.1.1 nekontrolované útoky; 

55.1.2 techniky, ktoré spôsobia neprimeraný kontakt  na zásahovú plochu protivníka; 

55.1.3 útoky na horné a dolné končatiny, bedrový kĺb, kolenný kĺb, priehlavky  a holene; 

55.1.4 techniky otvorenou rukou na tvár; 

55.1.5 útoky na slabiny (triesla) a krk ; 

55.1.6 nebezpečné techniky nohou (Ashi Barai bez nasledovnej techniky...) ; 

55.1.7 chytenia (ak okamžite nenasleduje žiadna technika), iné úchopy alebo chytenia tela súpera; 

55.1.8 nebezpečné hody; 

55.1.9 prehnané akcie (nešportové správanie) a reakcie (predstieranie zranenia, provokácia, 

simulácia...); 

55.1.10 akékoľvek správanie sa, ktoré poškodzuje dobré meno karate (toto sa týka aj coachov, šéfov 

výprav a každého, kto priamo súvisí s pretekárom); 

55.1.11 akékoľvek zbytočné akcie a akcie bez úcty sú striktne zakázané (hádzanie chráničov na zem, 

odmietanie zápasu, nesúhlas  s rozhodnutím rozhodcu počas zápasu...). 

 

55.2  MUBOBI 

Každá situácia, keď pretekár poukazuje „nedostatok pozornosti na svoju vlastnú bezpečnosť“, ako 

nasledovné: 

a) útoky na nechránenú hlavu spredu; 

b) útoky nekontrolované pohľadom; 

c) otáčanie sa dozadu po útoku (ako taktický a teatrálny pohyb) na stiahnutie pozornosti rozhodcu 

na techniku. Pretekár je nekrytý a jeho chrbát je ohrozený. 



 

 

d) zdržovanie: zahŕňa omietanie boja, utekanie od súpera...  

55.3  JOGAI 

Dotyk so zemou s akoukoľvek časťou tela mimo zápasiska.  

a) Ak pretekár zámerne vystúpi alebo z dôvodu vyhnutia sa súperovej technike. 

b) Ak pretekár urobí neúspešnú techniku a následne vystúpi, zvolá sa YAME a pretekár dostane              

JOGAI. 

c) Ak Shiro vystúpi hneď po bodovaní Aka s úspešnou technikou, po YAME bude zaznamenané 

bodovanie, JOGAI sa neudelí. 

d) Ak je bodovateľná technika, má okamžite nasledovať YAME na zaznamenanie skóre. 

Následne vystúpenie nemusí byť penalizované. 

e) Ak Shiro opustí tatami alebo ho opustil po bodovateľnej technike Aka (tá zostala 

v zápasisku), potom sa udelí obe – body pre Aka a upozornenie alebo trest pre Shiro. 

f) Bod pri zahlásení YAME je nápomocný, či došlo k takejto situácii. 

g) Napomenutie/trest nebude nasledovať, ak bol pretekár vytlačený zo zápasiska. 

55.3.1  Varovania a penalizácie: 

a)  osobné varovania: bez udelenia penalizácie 

b)  oficiálne varovania: CHUI 

c) diskvalifikácia: HANSOKU 

 

55.3.2 Nedochádza k akumulácii týchto trestov: 

- Atenai, Chui, Hansoku 

- Jogai, Jogai Chui, Jogai Hansoku 

-  Mubobi, Mubobi Chui, Mubobi Hansoku. 

 

55.4  Shikakku 

Ide o vylúčenie z celej súťaže a udeľuje sa v týchto prípadoch: 

55.4.1 Ak pretekári neposlúchajú nariadenia rozhodcu. 

55.4.2 Keď sa dopúšťajú činnosti, ktoré sú v rozpore s prestížou a cťou Karate-do, alebo keď  akcie 

pretekárov hrubo porušujú pravidlá a ducha Karate. 

55.4.3 Keď robia obscénne alebo útočné gestá alebo verbálne útočia na oficiálnych predstaviteľov 

alebo iných pretekárov. 



 

 

55.4.4 Keď rozhodca verí, že pretekár jednal zlomyseľne, bez myslenia na blaho pretekára. 

55.4.5 Oznámenie: Rozhodca zvolá „AKA/SHIRO SHIKKAKU“. 

55.4.6 Gesto pre SHIKAKKU /viď článok 18 – Gestá 

55.4.7 Skôr ako je udelené Shikakku rozhodca konzultuje zámer s hlavným rozhodcom zápasiska, 

následne s WUKF RefCOM. Na slovenských súťažiach konzultuje postup s hlavným rozhodcom 

súťaže a s členmi rozhodcovskej komisie. 

 

Článok 58: Kumite Ippon Shobu družstvá 

58.1  Družstvo sa skladá z troch pretekárov a jedného náhradníka.  

58.1.1  Každé družstvo môže mať len jedného náhradníka, ktorý môže nahradiť zraneného pretekára 

alebo ak tak rozhodne coach. Táto výmena sa týka len ďalšieho kola súťaže.  

58.2  Na začiatku kola nastúpia len traja pretekári na tatami, bez náhradníka.    

58.2.1 Družstvo, ktoré nemá v prvom kole troch pretekárov nemôže nastúpiť a bude vyhlásené 

KIKEN.  

58.3  V prípade, že príde k zraneniu pretekára počas individuálneho zápasu družstiev a tento nie je 

spôsobilý pokračovať, umožní sa družstvu pokračovať v súťaži v ďalšom kole s náhradníkom.  

58.4  V prípade, že príde k zraneniu pretekára počas individuálneho zápasu družstiev a tento nie je 

spôsobilý pokračovať, umožní sa družstvu pokračovať v súťaži s dvoma pretekármi.  

 

Článok 59: Kritéria na rozhodnutie Ippon Shobu družstiev 

59.1  Víťaz zápasu družstiev bude určený  na základe individuálnych zápasov.  

59.2  Kritérium na rozhodnutie o víťaznom družstve je počet víťazstiev v individuálnych zápasoch.  

59.3  Víťazné družstvo je určené na základe (podľa dôležitosti): 

a) počet víťazstiev 

b) počet Ipponov 

c) počet Waza-ari 

d) extra zápas 

59.4  V prípade, že nie je možné určiť víťaza zápasu družstiev na základe 59.3 (a-c), nasleduje extra zápas 

medzi jedným z pretekárov z každého družstva. Ak sa tento zápas skončí remízou,  nasleduje ďalší 

zápas (Sai Shiai). V prípade, že i tento zápas skončí nerozhodne, musí rozhodca vyhlásiť HANTEI 

a panel rozhodcov rozhodnúť o víťazovi na základe Sai Shiai. 



 

 

59.5  Víťazstvo pomocou faulu, diskvalifikáciou alebo dobrovoľným odstúpením súpera bude hodnotené 

jedným Ippon-om a protivníkovi sa zapíšu body, ktoré má zo zápasu (v momente ukončenia). 

59.6  V prípade, že pretekár získal Waza-ari a následne získa Ippon, bude mu tento Ippon zapísaný do 

celkového skóre.  

Kapitola 13: Rotácia družstiev Ippon Shobu 

 

Článok 60: Povolené kategórie 

60.1 Povolené kategórie sú len mini kadeti, kadeti, juniori, seniori a veteráni. 

 

Tabuľka 9: Kategórie: 

Kumite muži    Kumite ženy 

Názov vek  váha  Názov  vek  váha 

Mini 

Cadeti 

13 -15 roční  open  Mini 

Cadeti 

13 - 14 

roční 

open  

Cadeti  15 - 17 

roční 

open  Cadeti  15  17 roční open  

Juniori  18 - 20 

roční 

open  Juniori  18 - 20 

roční 

open  

Seniori  18  35 roční open  Seniori  18 - 35 

roční 

open  

Veteráni 35+ open Veteráni 35+ open 

 

 

Článok 61: Trvanie zápasu 

61.1  Zápas rotácie družstiev Ippon Shobu trvá 4 minúty čistého času (bez prerušenia). Čas sa zastaví iba 

vo chvíli, keď rozhodca zvolá „YAME“.  

 

62.   Členovia družstva rotácie Ippon Shobu 

62.1  Družstvo sa skladá z 3 pretekárov a jedného náhradníka.  

62.2  Na začiatku súťaže musí mať družstvo 3 pretekárov, aby sa mohlo zúčastniť súťaže. 

62.3  Každý člen tímu musí počas trvania zápasu (4 minúty) zápasiť minimálne raz a na minimálne 15 

sekúnd.  

62.4  Každý tímu môže mať jedného náhradníka, ktorý môže byť využitý iba v prípade zranenia a to až 

v ďalšom kole. 



 

 

62.5  Keď nastúpia noví pretekári na tatami, musia obaja odzápasiť minimálne 15 sekúnd, pokiaľ môže 

byť pretekár vymenený. 

62.6  V prípade, že na konci zápasu (po 4 minútach), jeden z pretekárov nenastúpil, bude celý tím 

diskvalifikovaný (Hansoku). 

62.7  V prípade, že pretekár/i zaboduje/ú  ippon technikou, nebude (nebudú) ďalej zasahovať do zápasu 

a posadí sa v blízkosti tatami. V prípade Sai Shiai môže nastúpiť, nakoľko ide o nový zápas. 

 

 

 

Článok 63: Body v zápase tímov 

63.1  Tím, ktorý získa 6 Waza-ari, bude vyhlásený za víťaza. 

63.2   Po skončení zápasu (po 4 minútach) bude za víťaza vyhlásený tím, ktorý má viac bodov. 

64.3   V prípade ukončenia zápasu, po skončení časového limitu, nie je jasný víťaz, rozhodca zvolá 

„SOREMADE“. Následne zvolá „HANTEI“ a rohoví sudcovia rozhodnú, rozhodca potom oznámi 

výsledok zápasu – Aka, Shiro alebo „HIKIWAKE“. V prípade „HIKIWAKE“ bude nasledovať Sai 

Shiai (4 minúty alebo 6 bodov).  

63.3.1  Ak na konci Sai Shiai nie je stále rozhodnuté o víťazovi, rozhodca zvolá „HANTEI“ 

a sudcovia musia rozhodnúť Shiro alebo Aka. 

63.3.2 Rozhodnutie musí byť na základe týchto kritérií: 

 

- Počet Ipponov; 

- Počet Waza-ari; 

- Penalizácie za kontakt; 

- Penalizácia za Jogai; 

- Ukážka bojového ducha; 

- Počet ofenzívnych pohybov. 

 

 

Článok 64: Striedanie v rotácii tímov 

64.1  Coach môže vystriedať pretekára kedykoľvek počas zápasu, ale tento pretekár musí byť pripravený 

nastúpiť na tatami okamžite, ako mu to rozhodca dovolí. 

64.2  Priebeh striedania – článok 43, § 43.5 – 43.12. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť 8: Pravidlá kata 

Pre kategórie jednotlivcov a družstiev sa používa bodový systém (známky). Víťazom sa stane ten 
pretekár, ktorý má najvyššie skóre. WUKF ExCOM môže rozhodnúť o zmene systému na vlajkový. 

 

Článok 65: Všeobecné ustanovenia 

65.1  Panel rozhodcov (1 hlavný rozhodca zápasiska a 4 rohoví sudcovia) rozhodujú každú kata. 

65.2  Všetky vystúpenia majú byť riadené  výlučne hlavným rozhodcom zápasiska. 

65.3  Hlavný rozhodca a každý rohový sudca musia mať čísla na hodnotenie kata a dve vlajky (červenú a 

bielu vlajku). 

65.4  Vo vlajkovom systéme, keď  hlavný rozhodca zvolá HANTEI, víťazstvo sa určí podľa väčšiny. 

 

Článok 66: Zahájenie 

66.1  Pred každým kolom musia súťažiaci nahlásiť pri stolíku rozhodcov názov kata, ktorú predvedú 
v danom kole,  ktorí to zapíšu do oficiálneho tlačiva. 

66.2  Súťažiaci musí zacvičiť v každom kole inú kata (zahŕňajúc rozstrel). 

VÝNIMKA: pozri tabuľku 10 (anglické pravidlá) detské kategórie jednotlivci. 

66.3  Keď hlásateľ vyhlási meno súťažiaceho, súťažiaci okamžite vstúpi do zápasiska, ukloní sa 

hlavnému rozhodcovi a zreteľne vyhlási pre celý panel rozhodcov názov kata, ktorú ide cvičiť. 

V prípade kata družstiev oznámi názov kata člen družstva, ktorý je najbližšie k hlavnému 

rozhodcovi - kapitán. 

66.4  Hlavný rozhodca zrozumiteľne zopakuje názov kata, poprípade zapíska na píšťalke. 



 

 

Ak ohlásená kata nie je na listine pre dané kolo, hlavný rozhodca zápasiska o tom informuje 

pretekára a vyzve pretekára, aby zmenil kata. Štart kata by sa nemal oneskoriť o viac ako 30 sekúnd. 

66.5  Následne súťažiaci zacvičí kata a po skončení sa vráti na pôvodnú pozíciu, kde počká na výsledok 

rozhodcov. 

66.6  Všetci súťažiaci v kata družstvách musia zaujať formáciu v tvare „trojuholníka“ (kapitán družstva 

v línii s hlavným rozhodcom). 

 

Článok 67: Ukončenie 

67.1  Po predvedení  kata hlavný rozhodca vyzve „Hantei“ rohových sudcov , aby ohodnotili známkou 
predvedenú kata. Hlavný rozhodca a rohoví sudcovia zdvihnú ich bodovacie tabuľky okamžite a 
naraz. Hlásateľ zrozumiteľne prečíta bodovanie hlavného rozhodcu a rohových sudcov 
zapisovateľovi. 

67.2  Zapisovateľ zapíše nahlásené známky na predpísané tlačivo a spočíta ich nasledovne: z prijatých päť 

(sedem) známok preškrtne najvyššiu a najnižšiu známku a ostávajúce tri (päť) sčíta, čím vytvorí 

výslednú hodnotiacu známku. 

67.3  Hlásateľ jasne a zrozumiteľne vyhlási výslednú hodnotiacu známku. 

67.4  Po vyhlásení výslednej hodnotiacej známky sa súťažiaci ukloní hlavnému rozhodcovi a opustí 

zápasisko. 

 

Článok 68: Kolá 

68.1  Súťaž v kata prebieha na tri kolá: 1. kolo, 2.kolo a 3. kolo (finále) pre individuálne kategórie aj 
kategórie družstiev (článok 1 / 1.4.5). 

 

Článok 1.4.5 

1.4.5   Kata súťaž pre jednotlivcov a družstvá je organizovaná na kolá: 

a) ak je v kategórii KATA v 1. kole  30 alebo menej pretekárov:  

1. kolo: 12 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením postupuje do ďalšieho kola; 

2. kolo: 6 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením postupuje do finále; 

3. kolo: 3 najlepší súťažiaci dostanú medaily. 

 

b) ak je v kategórii KATA v 1. kole viac ako  30 pretekárov:  

1. kolo: 18 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením postupuje do ďalšieho kola; 

2. kolo: 6 súťažiacich s najvyšším bodovým hodnotením postupuje do finále; 

3. kolo: 3 najlepší súťažiaci dostanú medaily. 

 



 

 

68.1.1 Ak je v prvom kole menej ako 12 pretekárov, toto kolo môže byť vynechané. Preto sa takáto 

kategória stane dvojkolovou.    

 

Článok 69: Nerozhodnosť výsledkov - rozstrel 

69.1  Aby sa v prípade nerozhodného výsledku v prvom a druhom kole rozhodlo o zozname súťažiacich  
postupujúcich do ďalšieho kola, najnižšia známka z ostávajúcich troch (potom čo najnižšia a 
najvyššia známka boli preškrtnuté) sa pripočíta k výslednému hodnoteniu v priebehu tohto kola. 
Žiadna preškrtnutá známka sa v rámci ďalšieho hodnotenia nebude brať do úvahy. 

69.2  Ak aj naďalej pretrváva nerozhodný výsledok, najvyššia známka zo zvyšných troch (piatich) 

známok sa potom pripočíta k výslednej hodnotiacej známke v rámci tohto kola. 

69.3  V prípade pretrvávania nerozhodnosti výsledku musia súťažiaci znova zacvičiť a to inú kata ako 

predtým zacvičenú prislúchajúcu danému kolu. 

69.4  Ak stále nie je možné určiť víťaza, panel rozhodcov musí vydať rozhodnutie (Hantei) na základe 

hodnotenia poslednej zacvičenej kata. Hlavný rozhodca a postranní rozhodcovia použijú vlajky 

k určeniu víťaza. 

69.5  Výlučne pôvodná známka pridelená v druhom kole bude rozhodujúca k určeniu víťaza súťaže. 

 

69.6  Preškrtnuté známky nebudú použité k určeniu výsledkov v žiadnom z kôl, ktoré prebehli. Výlučne 

tri (päť) zostávajúcich známok budú použité k vyhláseniu výsledkov. 

 

Článok 70: Konečný verdikt 

70.1  Súčet platných známok z druhého a tretieho kola zakladá rozhodnutie na určenie konečného poradia 
pretekárov. (poradí pretekárov) 

70.2  V prípade nerozhodnosti výsledkov musia súťažiaci zacvičiť ďalšiu a inú kata, než ktorú cvičili v 

predchádzajúcich kolách. 

70.3  Ak aj napriek tomu pretrváva nerozhodný výsledok, najnižšia známka zo zostávajúcich troch 

známok poslednej predvedenej kata bude pripočítaná k výslednému hodnoteniu. 

70.4  V prípade, že aj napriek tomu pretrváva nerozhodný výsledok, najvyššia známka zo zostávajúcich 

troch známok poslednej predvedenej kata bude pripočítaná k výslednému hodnoteniu. 

70.5  Ak stále nie je možné určiť víťaza, panel rozhodcov musí rozhodnúť na „Hantei“  na základe 

poslednej zacvičenej kata. Hlavný rozhodca a rohoví sudcovia použijú vlajky k určeniu víťaza. 

Každý pretekár bude označený červeným alebo bielym opaskom a použijú sa vlajky. 

70.6  V prípade, že v predĺžení sú všetci pretekári diskvalifikovaní, nebude udelené miesto do ďalšieho 

kola alebo medailové umiestenie. 

 



 

 

 

Kapitola 15: Súťaž KATA deti 

Článok 71: povolené typy kata 

Súťažiaci v kategórii deti sú vyzvaní, aby sa najprv naučili základné kata a až následne sa venovali (učili) 

vyššie kata. 

71.1  Kategórie jednotlivci KATA deti 

71.1.1 Tieto kategórie sú otvorené pre všetky štýl rozdelené na technický stupeň a kata pre každé 

kolo sa vyberie z predpísanej tabuľky (Tabuľka 10 Pravidiel WUKF). http://www.wukf-

karate.org/upload_legacy/rules/Rules-and-Index-Revision-English-Rev019-2018-01-08.pdf   

71.2  Kategórie DETI KATA družstvá 

71.2.1 Sú dve skupiny kategórií: do 11 rokov a 11-12 roční (ako v tabuľke 11 Pravidiel). 

71.2.2 Povolené kata v jednotlivých kolách: 

- 1. kolo: SHITEI 

- 2.kolo: SHITEI 

- 3.kolo: SHITEI alebo SENTEI 

71.2.3 V kata družstvách deti je zakázané opakovať kata, ak už bola raz cvičená, dokonca aj 

v rozstrele. 

  

KAPITOLA 16: Mini kadeti, kadeti a juniori KATA 

Článok 72: Povolené kategórie 

72.1  Mini kadeti kategórie sú rozdelené podľa štýlov Karate a na technický stupeň a kata pre každé kolo 

sa vyberie z predpísanej tabuľky (Tabuľka 12 Pravidiel WUKF). 

72.1.1  Povolené kata v každom kole pre mini kadeti jednotlivci 9.-7. Kyu nasledovne: 

- 1.kolo: SHITEI 

- 2.kolo: SHITEI 

- 3.kolo: SHITEI 

72.1.2 V kategórii 9.-7.kyu mini kadeti môžu opakovať kata, aj pri rozstrele. 

72.1.3 Povolené kata v každom kole pre mini kadeti jednotlivci od 6.kyu nasledovne: 

- 1.kolo: SHITEI, SENTEI 

- 2.kolo: SHITEI, SENTEI, TOKUI 

- 3.kolo: SHITEI, SENTEI, TOKUI 

http://www.wukf-karate.org/upload_legacy/rules/Rules-and-Index-Revision-English-Rev019-2018-01-08.pdf
http://www.wukf-karate.org/upload_legacy/rules/Rules-and-Index-Revision-English-Rev019-2018-01-08.pdf


 

 

72.1.4 V kategórii 6.kyu a vyššie  mini kadeti nemôžu opakovať kata, okrem  rozstrelu. 

 

72.2  KADETI a JUNIORI jednotlivci  KATA kategórie 

72.2.1 Kadeti a juniori kata jednotlivci  sú rozdelené na jednotlivé Karate štýly a sú špecifikované 

v Tabuľka 13.  

72.2.2 Povolené kata u kadetov a juniorov: 

- 1.kolo: SHITEI, SENTEI 

- 2.kolo: SHITEI, SENTEI, TOKUI 

- 3.kolo: SHITEI, SENTEI, TOKUI 

72.2.3 V kategórii kadeti a juniori je zakázané opakovať už raz prevedenú kata, aj pri rozstrele.  

 

KAPITOLA 17: Seniori a veteráni  KATA súťaž 

Článok 73: Povolené kategórie 

73.1  Pretekári v kategórii SENIOR kata majú vekové rozhranie 21 až 35 rokov. 

73.1.1 Seniorské kategórie jednotlivcov sú rozdelené podľa štýlov KARATE (Tabuľka 14). 

73.2  Pretekári v kategórii VETERÁNI sú od 36+. 

73.2.1 Kategórie veteránov sú otvorené – všetky štýly KARATE a všetky STV (Tabuľka 15). 

73.3  Povolené kata u seniorov a veteránov: 

- 1.kolo: SHITEI, SENTEI 

- 2.kolo: SHITEI, SENTEI, TOKUI 

- 3.kolo: SHITEI, SENTEI, TOKUI 

73.4  V kata seniorov a veteránov  je zakázané opakovať kata, ak už bola raz cvičená, dokonca aj 

 rozstrele. 

 

Článok 74: Kata družstvá 

74.1  Kata družstvá kategórie sú špecifikované v tabuľke 16. 

74.2  Povolené kata u seniorov a veteránov: 

- 1.kolo: SHITEI, SENTEI 

- 2.kolo: SHITEI, SENTEI, TOKUI 



 

 

- 3.kolo: SHITEI, SENTEI, TOKUI 

74.3  Je zakázané opakovať kata v prípade, ak už bola odcvičená, aj v rozstrele.  

 

 

Časť 9: Kritériá pre rozhodnutie 

 

V súťaži kata nebude každé jednotlivé predvedenie považované za dobré alebo zlé, ale bude 

hodnotené podľa podstatných prvkov na základe dvoch rozličných kritérií: základné prevedenie 

a pokročilé prevedenie.  

 

Článok 75: Základné predvedenie kata 

75.1  Nasledujúce základné body sa musia hodnotiť v každom predvedení kata: 

a) Postupnosť jednotlivých techník a plynulosť kata. 

b)  Demonštrácia sily. 

c)  Ovládnutie napätia a kontrakcie. 

d)  Ovládnutie rýchlosti a rytmu. 

e)  Správny pôdorys (smer) kata. 

f)  Zvládnutie (pochopenie)  techniky kata. 

g)  Zvládnutie správneho pochopenia Kata bunkai. 

h)  Koordinácia. 

i)  Stabilita a rovnováha. 

j)  Správne pauzovanie. 

k)  Kiai. 

l)  Správne dýchanie. 

m)  Sústredenie sa a koncentrácia. 

n)  Bojový duch. 

 

Článok 76: Pokročilé predvedenie kata 



 

 

76.1  Rozhodcovský panel zhodnotí výšku  náročnosti predvedenej kata. Rozhodnutie bude založené na: 

a) Majstrovstvo technického predvedenia súťažiacim.  

b) Stupeň náročnosti a riskantnosti predvedenej kata.  

c) Bojový duch súťažiaceho. 

 

Článok 77: Mínusové body 

77.1  Body budú odčítané v týchto prípadoch: 

a) Za chvíľkové zaváhanie počas plynulého predvedenia kata, i keď okamžite napraveného, by sa 

malo odpočítať 0,1 bodu z celkového skóre. 

b) Za chvíľkovú, pritom zreteľnú pauzu okamžite napravenú, by malo byť odčítané 0.2 bodu z 

celkového skóre. 

c)  Za chvíľkovú stratu rovnováhy s nebadaným zachvením okamžite napraveným, by malo byť 

odčítané 0.1 - 0.2 bodu z celkového skóre. 

d)  V prípade vynechania Kiai  by malo byť odčítané 0.1 bodu z celkového skóre. 

 

Článok 78: Diskvalifikácia 

78.1   Ak súťažiaci predvedie nesprávnu kata (zahlási názov jednej kata a zacvičí inú kata alebo zacvičí 
kata neprislúchajúcu danému kolu). 

78.2  Ak súťažiaci zacvičí variáciu kata - pozmenenú (pridaná alebo vynechaná technika/pohyb, 
zmenené techniky/postoje,  atď.). 

78.3   Ak súťažiaci zastaví v predvádzaní kata na viac ako 5 sekúnd. 

78.4   Ak súťažiaci úplne stratí stabilitu a/alebo spadne. 

78.5   Ak súťažiaci predviedol kata, ktorá neprislúcha danému štýlu. 

78.6  Ak opasok, nohavice, zbraň v kobudo,  atď. spadne počas predvádzania kata. 

78.7  Ak počas alebo na konci predvádzania kata panel rozhodcov spozoruje nejaké zakázané doplnky. 

78.8  Pri diskvalifikácii bude skóre pre deti 5.0/6.0/7.0 (podľa kola) a 0.0 pre všetky ostatné vekové 

kategórie. 

 

Článok 79: Dodatky 

79.1   Postupy v prípade závažného zranenia 

a) Ak pretekár spôsobí závažné zranenie inému pretekárovi, Rozhodcovská komisia (WUKF 

RefCOM) môže udeliť dodatočný (ďalší) trest. 



 

 

b) Lekár súťaže WUKF spíše správu a opíše situáciu WUKF RefCOM.  V prípade. Že sa pretekár 

dostane do nemocnice, komisia (lekár) sleduje celý proces a následne informuje rozhodcovskú 

komisiu.  

c) Panel rozhodcov, ktorý rozhodoval zápas s takýmto zranením, musí taktiež spísať záznam 

rozhodcovskej komisii.  

d) Lekár súťaže WUKF zhromaždí všetky lekárske správy  z nemocnice a ostatných inštitúcií a zašle 

ich WUKF RefCOM. 

e) Na základe správy lekára a rozhodcov a lekárskych správ rozhodcovská komisia prijme 

rozhodnutie o dodatočnom treste z tejto listiny: 

1. písomné varovanie; 

2. zákaz účasti na všetkých medzinárodných súťažiach WUKF po dobu 1-2 rokov. 

3.  postihnutému pretekárovi  bude zakázané zúčastňovať sa všetkých kumite súťaží pod hlavičkou 

WUKF.  

f) Rozhodnutie bude predložené WUKF ExCOM na schválenie. 

g) Následne bude rozhodnutie oznámené pretekárovi, ktorý spôsobil zranenie.  

 

 

 

 

 

 

 


