
 

 

IX. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČABK 2018 
(děti, kadeti / dorostenci, junioři, senioři, masters) 

 
 
 

Pořadatel 
Česká Asociace Budo Karate za podpory klubu Kesl Ryu Shotokan z.s. a ČUBU 

 
Datum konání Místo konání 
Sobota, 15. září 2018 Sportovní hala Jižní město, Mírového hnutí 2385/3 Praha 11 – Chodov 
50°02'18.6"N 14°30'07.2"E 
 
Ředitel turnaje Hlavní rozhodčí 
Miloš Linke, 1st Dan  
Martin Sláma, 6th Dan  
dotazy účastníci ČR e-mail: sk-kesl-ryu@seznam.cz  
dotazy účastníci zahraničí e-mail:  radkapivonkova@hotmail.com 
 
Přihlášky 
Registrace na turnaj bude spuštěna od 28.8.2018 do 12.9.2018 nebo do naplnění kapacity počtu závodníků 
pro tuto soutěž tj. 400 účastníků. Po tomto přihlášeném počtu již nebude možno se na soutěž přihlásit. 
Registrace pro členy registrované v ČABK (WUKF) – web.stránky WUKF www.wukf-karate.org, dále 
„event.“ A 9th International Open championship of CABK Prague 2018. Registrace pro nečleny ČABK 
(WUKF) –nejdříve nás kontaktujte (zástupci klubu) info@cabk.cz, kde dostanete registrační údaje do systé-
mu WUKF. Pak si tam každý klub může zaregistrovat své závodníky do soutěže. 
 
Soutěžní podmínky 
Turnaj je otevřen pro všechny závodníky bez rozdílu svazů, asociací, federací, unií atd. ČABK si ve smyslu 
spolupráce s ČSKe vyhrazuje pravidlo, že na této soutěži NESMĚJÍ startovat závodníci kategorie seniorů a 
juniorů, kteří startují na ME nebo MS WKF. Každý závodník může startovat pouze v jedné kategorii kata a v 
jedné kategorii kumite. Pro domácí i zahraniční závodníky nutné podepsat na místě prohlášení vedoucího 
výpravy, který se tímto zavazuje, že všichni jeho závodníci mají platnou lékařskou prohlídku, jsou způsobilí 
závodit a jsou si vědomi postihu při pozitivním antidopingovému testu. 
 
Pravidla 
WUKF – ČABK (ke stažení na webových stránkách asociace www.cabk.cz) 
Kata - bodový systém. 
Kumite - Shobu Nihon i Shobu Sanbon budou rozhodovány systémem rozhodčí a zrcadlový rozhodčí. 
 
Chrániče 
Chrániče rukou červené a bílé, chrániče zubů, do 12 let povinný body protektor, tedy chránič který chrání 
celý hrudník a strany hrudníku nikoliv pouze poprsí, povoleny chrániče holení (bez botiček!). Na Kumite 
nutné červené a bílé šerpy Kategorie Kumite děti 6-12 let povinné obličejové masky-přilby. Výjimky nejsou 
možné! 
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Časový harmonogram 
14.9.2018 pátek TOP HOTEL  
17:00 - 19:00 hod. úprava registrace písemně přihlášených závodníků, Úhrada 

startovného, v Eurech přesně!!! Startovné za jednu kategorii 400,-Kč 
(tj. např. kata + kumite 800,-Kč),  
15 € jedna kategorie. Tým 600,-Kč. Závodníci ČABK á kategorie 250,-Kč, 
tým 400,-Kč. Registrace v TOP HOTELU Praha (Lobby) 14900 Praha 4-
Chodov, Blažimská 1781/4 

 
15.9.2018 sobota Sportovní hala Jižní město 
08:00 - 08:30  Pouze vyškrtnutí případné neúčasti závodníka. Dostaví se pouze kouč 

dané výpravy bez závodníků.  
 
08:00 - 09:00     Zahájení turnaje – Kata 
 
cca  13:00     Zahajovací ceremoniál, medailový ceremoniál pro kategorie kata 
 
cca  14:30    Zahájení turnaje – Kumite 
 
Vyhlašování výsledků a předání cen za kumite v průběhu odpolední části turnaje. 
 
Protesty písemnou formou hlavním rozhodčímu ihned po skončení utkání u hlavního rozhodčího s po-
platkem 500,- Kč. 
 
Ceny 
Pohár, medaile, diplom (kumite dvě třetí místa, kata jedno třetí místo). 
 
 
Kategorie:    Seznam kategorií KATA 

 

                                                   KATA – MIX (MUŽI + ŽENY) 

01 – MIX (15-20 let) bílý-žlutý/oranžový 
pásek        (povoleno opakovat kata) 

03 – MIX (36 let a více) bílý-žlutý/oranžový 
pásek        (povoleno opakovat kata) 

02 – MIX (21-35 let) bílý-žlutý/oranžový 
pásek        (povoleno opakovat kata) 

04 – MIX (36 let a více) zelený-
fialový/modrý pásek 

 

                            KATA – MUŽI                      KATA - ŽENY 

05 – Chlapci (6-8 let) bílý-žlutý/oranžový 
pásek        (povoleno opakovat kata) 

19 – Dívky (6-8 let) bílý-žlutý/oranžový 
pásek        (povoleno opakovat kata) 

06 – Chlapci (9-11 let) bílý-žlutý/oranžový 
pásek        (povoleno opakovat kata) 

20 – Dívky (9-11 let) bílý-žlutý/oranžový 
pásek        (povoleno opakovat kata) 

07 – Chlapci (12-14 let) bílý-žlutý/oranžový 
pásek        (povoleno opakovat kata) 

21 – Dívky (12-14 let) bílý-žlutý/oranžový 
pásek        (povoleno opakovat kata) 

08 – Chlapci (6-9 let) zelený-fialový/modrý 
pásek 

22 – Dívky (6-9 let) zelený-fialový/modrý 
pásek 

09 – Chlapci (10-12 let) zelený-
fialový/modrý pásek 

23 – Dívky (10-12 let) zelený-fialový/modrý 
pásek 



 

 

10 – Chlapci (13-14 let) zelený-
fialový/modrý pásek 

24 – Dívky (13-14 let) zelený-fialový/modrý 
pásek 

11 – Chlapci (6-10 let) hnědý-černý pásek 25 – Dívky (6-10 let) hnědý-černý pásek 

12 – Chlapci (11-14 let) hnědý-černý pásek 26 – Dívky (11-14 let) hnědý-černý pásek 

13 – SHOTOKAN – Junioři (15-20 let) 
zelený-černý pásek 

27 – SHOTOKAN Juniorky (15-20 let) 
zelený-černý pásek 

14 – OSTATNÍ STYLY – Junioři (15-20 let) 
zelený-černý pásek 

28 – OSTATNÍ STYLY – Juniorky (15-20 let) 
zelený-černý pásek 

15 – SHOTOKAN – Muži (21-35 let) zelený-
černý pásek 

29 – SHOTOKAN – Ženy (21-35 let) zelený-
černý pásek 

16 – OSTATNÍ STYLY – Muži (21-35 let) 
zelený-černý pásek 

30 – OSTATNÍ STYLY – Ženy (21-35 let) 
zelený-černý pásek 

17 – VŠECHNY STYLY– Masters (36-45 let) 
hnědý-černý pásek 

31 – VŠECHNY STYLY – Masters Ženy – 36 
let a více) hnědý-černý pásek 

18 – VŠECHNY STYLY – Masters Muži – (46 
let a více) hnědý-černý pásek  

 

 

Bodový systém pro kategorie KATA podle pravidel WUKF 

Bílý – oranžový pásek - 7 a více závodníků – 2 kola, méně než 6 závodníků 1 kolo. 

Zelený – Fialový pásek / Hnědý – Černý pásek / Zelený – Černý pásek / KATA TEAM – 13 a více závodníků 

– 3 kola, prvních 12 půjde do 2.kola a prvních 6 ze druhého kola postupuje do finále. 

7 – 12 závodníků – 2 kola , 6 a méně – 1 kolo 

                    KATA TEAM -MUŽI                KATA TEAM - ŽENY 

32 – Chlapci (-13 let) – všechny pásky 35 – Dívky (-13 let)- všechny pásky 

33 – Chlapci (14-17 let) – všechny pásky 36 – Dívky (14-17 let) – všechny pásky 

34 – Muži (18 let a více) – všechny pásky 37 – Ženy (18 leta a více) – všechny pásky 

 

                                               KATA – hendikepovaní - MIX (MUŽI + ŽENY) 

                                  74 – KATA hendikepovaní MIX (všechny věkové kategorie) – všechny 
pásky     

 

Při účasti méně než 3 závodníků se kategorie ruší. 

SEZNAM KATEGORIÍ KUMITE 

                 KUMITE – MUŽI – všechny pásky              KUMITE – Ženy – všechny pásky 

38 – SHOBU NIHON – Chlapci (6-8 let) – 
OPEN (1min) 

55 – SHOBU NIHON – Dívky (6-8 let) OPEN 
– (1min) 

39 – SHOBU NIHON – Chlapci (9-10 
let)OPEN – (1min) 

56 – SHOBU NIHON – Dívky (9-10 let)OPEN 
– (1min) 

40 – SHOBU NIHON – Chlapci (11-12 let) -
150cm – (2min) 

57 – SOBU NIHON – Dívky (11-12 let) -
150cm (2min) 

41 – SHOBU NIHON – Chlapci (11-12 let) 
+150cm (2min) 

58 – SHOBU NIHON – Dívky (11-12 let) 
+1450cm (2min) 



 

 

42 – SHOBU SANBON – Chlapci (13-14 let) -
65kg – (2min) 

59 – SHOBU SANBON – Dívky (13-14 let) -
50kg – (2min) 

43 – SHOBU SANBON – Chlapci (13-14 let) 
+65kg (2min) 

60 – SHOBU SANBON – Dívky (13-14 let) 
+50kg (2min) 

44 – SHOBU SANBON – Junioři (15-17 let) – 
70kg (2min) 

61 – SHOBU SANBON – Juniorky (15-17 let) 
-55kg – (2min) 

45 – SHOBU SANBON – Junioři (15-17 let) – 
75kg – (2min) 

62 – SHOBU SANBON – Juniorky (15-7 let) -
55kg – (2min) 

46 – SHOBU SANBON – Junioři (15-17 let) 
+75kg – (2min) 

63 – SHOBU SANBON – Ženy (18-20 let) -
60kg – (2min) 

47 – SHOBU SANBON – Muži (18-20 let) -
75kg – (2min) 

64 – SHOBU SANBON – Ženy (18-20 let) 
+60kg – (2min) 

48 – SHOBU SANBON – Muži (18-20 let) -  65 – SHOBU SANBON – Ženy (21-35 let) – 
60kg – (2min) 

49 – SHOBU SANBON - Muži (18-20 let) 
+80kg (2min) 

66 – SHOBU SANBON – Ženy (21-35 let) + 
60kg (2min)  

50 – SHOBU SANBON – Muži (21-35 let) – 
75kg – (2min) 

67 – SHOBU SANBON – Ženy (36 let a více) 
OPEN – (2min) 

51 – SHOBU SANBON – Muži (21-35 let) + 
75kg – (2min) 

 

52 – SHOBU SANBON – Muži (21-35 let) -
85kg (2min) 

 

53 – SHOBU SANBON – Masters Muži (36-
45 let) OPEN – (2min) 

 

54 – SHOBU SANBON – Masters Muži (46 
let a více) OPEN – (2min) 

 

 

Kategorie kumite SHOBU NIHON/SANBON se neslučují. Při účasti méně než dvou závodníků se bude 

kategorie rušit. 

       KUMITE TEAM – ROTACE – MUŽI        KUMITE TEAM – ROTACE - ŽENY 

68 – ROTACE – Chlapci (13-15 let) – 
všechny pásky 

70 – ROTACE – Dívky (13-15 let) – všechny 
pásky 

69 – ROTACE – Junioři (15-17 let) – všechny 
pásky 

71 – ROTACE – Juniorky (15-17 let) – 
všechny pásky 

72 – ROTACE – Muži (18 let a více) – 
všechny pásky 

73 – ROTACE – Ženy (18 let a více) – 
všechny pásky 

   

      Kategorie Kumite Rotace se neslučují. Při účasti méně než dvou teamů se bude kategorie rušit. 


