
KATA

KATEGORIE VĚK ročník narození PRAVIDLA

Kata chlapci méně než 12 let do 2006 včetně ★ Eliminace na praporky - rozhodčí určuje kata z řady Heian

★ Semifinálová (8 z.) a finálová skupina (4 z.) - bodový systém. Závodník si vybírá kata z řady Heian, dále kata

Kata dívky méně než 12 let do 2006 včetně V semifinále a ve finále nelze zacvičit stejnou kata. Pokud budou mít ve fiále dva závodníci 

stejný počet bodů, zacvičí novou kata, která může být shodná s kata zacvičenou v semifinále

Kata dívky méně než 12 let do 2006 včetně Tekki Shodan, Bassai dai, Jion, Kanku dai a Empi.

Kata chlapci 12 - 13 let 2004, 2005 ★ Eliminace na praporky - rozhodčí určuje kata z řady Heian + Tekki Shodan

Kata dívky 12 - 13 let 2004, 2005 ★ Semifinálová (8 z.) a finálová skupina (4 z.) - bodový systém. Závodník si vybírá kata z řady Heian, dále kata

Tekki Shodan, Bassai dai, Jion, Kanku Dai, Empi, Gankaku, Jitte, Bassai Sho a Kanku Sho

Kata chlapci 14 - 15 let 2002, 2003 V semifinále a ve finále nelze zacvičit stejnou kata. Pokud budou mít ve fiále dva závodníci 

Kata dívky 14 - 15 let 2002, 2003 stejný počet bodů, zacvičí novou kata, která může být shodná s kata zacvičenou v semifinále

Kata chlapci 16 - 17 let 2000, 2001 ★ Eliminace na praporky - rozhodčí určuje kata z řady Heian + Tekki Shodan

★ Semifinálová (8 závodníků) a finálová skupina 4 závodníci - bodový systém. Závodník si vybírá ze všech kata SKIF,

Kata dívky 16 - 17 2000, 2001 kromě Seienchin, Seipai, Gankaku Sho a Nijuhachi

Kata chlapci 18 - 19 let 1998, 1999 ★ Eliminace na praporky - rozhodčí určuje ze sentei kata - Bassai Dai, Jion, Kanku-dai nebo Empi

★ Semifinálová (8 závodníků) a finálová skupina 4 závodníci - bodový systém. Závodník si vybírá ze všech kata SKIF,

kromě Seienchin, Seipai, Gankaku Sho a Nijuhachi

Kata dívky 18 - 19 let 1998, 1999 V semifinále a ve finále nelze zacvičit stejnou kata. Pokud budou mít ve fiále dva závodníci 

stejný počet bodů, zacvičí novou kata, která může být shodná s kata zacvičenou v semifinále

★ závodníci 18-19 let se mohou účastnit seniorských kategorií týmů

Kata muži 20 - 39 let 1978 - 1997 ★ Eliminace na praporky - rozhodčí určuje ze sentei kata - Bassai Dai, Jion, Kanku-dai nebo Empi

★ Semifinálová skupina 8 závodníků a finálová skupina 4 závodníků

- bodový systém - závodník si vybírá ze všech kata SKIF kromě kata řady Heian a Tekki Shodan.

Kata ženy 20 - 39 let 1978 - 1997 V semifinále a ve finále nelze zacvičit stejnou kata. Pokud budou mít ve fiále dva závodníci 

stejný počet bodů, zacvičí novou kata, která může být shodná s kata zacvičenou v semifinále

V semifinále a finále lze zacvičit i Seienchin, Seipai, Gankaku Sho a Nijuhachi

Kata tým muži 20 - 39 let 1978 - 1997 V eliminaci i ve finálové skupině - 4 týmy - bodový systém - výběr ze všech kata SKIF

kromě Seienchin, Seipai, Gankaku Sho a Nijuhachi. V eliminaci a ve finálové skupině nelze použít  

Kata tým ženy 20 - 39 let 1978 - 1997 stejnou kata

Kata Masters muži 40 - 49 let 1968 - 1977 Při účasti 4 a méně závodníků - jedno kolo - bodový systém 

Kata Masters ženy 40 - 49 let 1968 - 1977 Při účasti 11 a méně závodníků - eliminace a finálová skupina 4 závodníků - bodový systém 

Kata Masters muži 50 a více let 1967 a starší Při účasti 12 a více závodníků na jednu kategorii - eliminace na praporky (rozhodčí výbírá z kata Bassai Dai 

Kata Masters ženy 50 a více let 1967 a starší nebo Jion) a a finálová skupina 8 závodníků (závodník si vybírá ze všech kata SKIF kromě kata řady Heian 

a Tekki Shodan). V bodovém systému lze zacvičit i Seienchin, Seipai, Gankaku Sho a Nijuhachi

Kata tým Masters 40 + jednotliví soutěžící musí mít věk 40 let a více

40 + v jednom týmu mohou být muži i ženy

KUMITE

KATEGORIE VĚK ročník narození PRAVIDLA

Kumite chlapci méně než 12 let do 2006 včetně ★ Ippon shobu (2 waza-ari nebo 1 ippon), 1,5 minuty - jedno třetí místo bez repasáže

Kumite dívky méně než 12 let do 2006 včetně

Kumite chlapci 12 - 13 let 2004, 2005

Kumite dívky 12 - 13 let 2004, 2005

Kumite chlapci 14 - 15 let 2002, 2003

Kumite dívky 14 - 15 let 2002, 2003

Boys Individual Kumite 16 - 17 let 2000, 2001 ★ Ippon shobu (2 waza-ari nebo 1 ippon), 2 minuty - jedno třetí místo bez repasáže

Girls Individual Kumite 16 - 17 let 2000, 2001

Boys Individual Kumite 18 - 19 let 1998, 1999



Girls Individual Kumite 18 - 19 let 1998, 1999

Kumite muži do 65 kg 20 - 39 let 1978 - 1997 ★ Ippon-han shobu (3 waza-ari), 2 minuty - jedno třetí místo bez repasáže

Kumite muži do 75 kg 20 - 39 let 1978 - 1997 ★ Finálový zápas - Sanbon shobu (6 Waza-ari), 5 minut

Kumite muži nad 75 kg 20 - 39 let 1978 - 1997

Kumite muži Grand Champion 20-39 let 1978 - 1997 ★ Soutěží 4 nejlepší z jednotlivých váhových kategorií

★ Sanbon shobu (6 Waza-ari), 5 minut

Kumite ženy do 60 kg 20 - 39 let 1978 - 1997 ★ Ippon-han shobu (3 waza-ari), 2 minuty - jedno třetí místo bez repasáže

Kumite ženy nad 60 kg 20 - 39 let 1978 - 1997 ★ Finálový zápas - Ippon-han shobu (3 waza-ari), 3 minuty

Kumite ženy Grand Champion 20-39 let 1978 - 1997 ★ Soutěží 2 nejlepší závdnice z každé kategorie

★ Finálový zápas - Ippon-han shobu (3 waza-ari), 3 minuty

Kumite tým mužů 20 - 39 let 1978 - 1997 ★ Ippon-shobu (2 waza-ari), 2 minuty - jedno třetí místo bez repasáže

Kumite tým žen 20 - 39 let 1978 - 1997 ★ Týmy 3+1 (na ME muži 5+2).

Kumite Masters muži 40 - 49 let 1968 - 1977 ★ Ippon shobu (2 waza-aeri), 2 minuty - jedno třetí místo, bez repasáže

Kumite Masters ženy 40 - 49 let 1968 - 1977

Kumite Masters muži 50 a více let 1967 a starší ★ Ippon shobu (2 waza-aeri), 1,5 minuty - jedno třetí místo bez repasáže

Kumite Masters ženy 50 a více let 1967 a starší

Kumite tým Masters muži 40 - 49 let 1968 - 1977 ★ Ippon shobu (2 waza-ari) 2 minuty - jedno třetí místo, bez repasáže

★ Závodníci 50 a více let nemohou být členem tohoto týmu

Kumite tým Masters ženy 40 - 49 let 1968 - 1977 ★ Ippon shobu (2 waza-ari), 1,5 minuty- jedno třetí místo bez repasáže

★ Závodníce 50 a více let nemohou být členem tohoto týmu


