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PRAVIDLA & SMđRNICE TURNAJE 

 
 

KAPITOLA 1 OBECNÁ PRAVIDLA 
 

ÿlánek 1 – Cíle 
 
Tato pravidla a smĒrnice se stanovují za úĀelem zajištĒní spravedlivého a hladkého 
prĪbĒhu všech turnajĪ. 
 
ÿlánek 2 – SoutĒže, na nĒž se smĒrnice vztahují 
 

1. Tato pravidla a smĒrnice platí pro následující soutĒže JKA: 
a) Mistrovství svĒta, japonské celostátní šampionáty a národní 

šampionáty poĢádané centrálou JKA v hlavním mĒstĒ Japonska Tokyu. 
b) Krajské turnaje a šampionáty poĢádané krajskými centrálami JKA. 
c) Oblastní turnaje a šampionáty poĢádané oblastními centrálami JKA. 
d) Místní turnaje poĢádané místními Dojo JKA. 

 
2. Turnaje ve všech zemích se musí Ģídit pravidly stanovenými v tomto 

dokumentu. 
 
ÿlánek 3 – Pravidla chování pro všechny úĀastníky 
 
Všichni úĀastníci jsou povinni jednat v souladu s nejvyššími zásadami slušného chování v 
duchu Karate Do a usilovat o zachování co nejvĒtšího respektu a úcty k ostatním 
úĀastníkĪm. 
 
ÿlánek 4 – DodateĀné informace 
 
V pĢípadĒ, že dojde k situaci, jež není popsána v tomto dokumentu, uĀiní patĢiĀné 
rozhodnutí vrchní rozhodĀí turnaje. 
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KAPITOLA 2 ORGANIZACE TURNAJE 
 
 
ÿlánek 5 – PĢíprava pĢed soutĒží 

 
1. PĢed konáním turnaje oznámí poĢádající organizace všem úĀastníkĪm návrh na 

uspoĢádání turnaje. 
2. Je také nutné zajistit následující pomocný personál: 

a) ĀasomĒĢiĀe 
b) zapisovatele bodĪ 
c) Ģeditele turnaje 
d) oficiálního lékaĢe 
e) zdravotnický personál 

3. RovnĒž je nutné zajistit tyto Āinovníky: 
a) arbitry 
b) vrchního rozhodĀího turnaje 
c) hlavní rozhodĀí a rozhodĀí 
 

ÿlánek 6 – ArbitĢi 
 

1. U každého utkání v kumite musí být pĢítomen jeden arbitr. 
2. Arbitr zodpovídá za to, že: 

a) hlavní rozhodĀí a rozhodĀí mají pro turnaj náležitou kvalifikaci 
b) závodníci mají také náležitou kvalifikaci 
c) jsou dodržována všechna pravidla a smĒrnice 

3. Arbitr je zodpovĒdný za správné rozhodování a vedení rozhodĀích, 
ĀasomĒĢiĀĪ a zapisovatelĪ bodĪ v následujících situacích: arbitr smí pĢerušit 
zápas ostrým hvizdem na píšĨalku a zasáhnout v pĢípadĒ, kdy dojde k 
porušení jakéhokoli z pravidel Āi smĒrnic turnaje nebo pokud hlavní kouĀ podá 
protest Āi vznese dotaz vyžadující pĢerušení zápasu. 

4. Arbitr se smí zúĀastnit porady rozhodĀích pouze v pĢípadĒ, že se zvažuje 
diskvalifikace (Hansoku). 

5. Povinností arbitra je zajistit, že probíhá Ģádné zapisování výsledkĪ. 
6. Arbitr si smí v nezbytném pĢípadĒ vyžádat vysvĒtlení od jakéhokoli 

funkcionáĢe turnaje. 
7. Arbitra volí a jmenuje do funkce vrchní rozhodĀí turnaje. 
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ÿlánek 7 – Vrchní rozhodĀí turnaje 
 

1. Vrchní rozhodĀí turnaje zodpovídá za zajištĒní spravedlivého a hladkého 
prĪbĒhu všech turnajových soutĒží. 

2. Vrchní rozhodĀí turnaje je zodpovĒdný za správné rozhodování v 
následujících situacích: 

a) vyskytne-li se problém týkající se pravidel Āi smĒrnic nebo dojde-li k 
neĀestnému jednání 

b) vyžádá-li si jiný rozhodĀí radu nebo pomoc 
c) dojde-li k situaci, na niž se tento dokument nevztahuje 
d) dojde-li k úrazu Āi nehodĒ 

3. Nastane-li taková situace, jedná vrchní rozhodĀí turnaje po poradĒ s hlavním 
rozhodĀím a rozhodĀími takto: 

a) udĒlí zvláštní radu Āi instrukce 
b) vylouĀí úĀastníka z turnaje 
c) diskvalifikuje závodníka z turnaje 

4. Po poradĒ s rozhodĀími rozhodne vrchní rozhodĀí turnaje o délce trvání 
diskvalifikace a o tom, zda se vztahuje i na další turnaje. DotyĀné osobĒ nebo 
skupinĒ je následnĒ zaslán dopis s pĢíslušným rozhodnutím. 

5. Vrchního rozhodĀího turnaje jmenuje do funkce poĢádající organizace. V 
pĢípadĒ potĢeby zvolí poĢádající organizace také asistenta vrchního 
rozhodĀího. 

6. Obecným pravidlem je, že do funkce vrchního rozhodĀího turnaje v 
celonárodních japonských šampionátech i svĒtových šampionátech je 
jmenován hlavní instruktor JKA. 

 
ÿlánek 8 – Hlavní rozhodĀí a rozhodĀí 
 

1. Hlavní rozhodĀí a rozhodĀí zodpovídají za prĪbĒh zápasĪ a utkání a 
rozhodování v jejich prĪbĒhu. 

2. Hlavní rozhodĀí a rozhodĀí dohlížejí také nad okolím zápasu Āi utkání. 
3. Hlavní rozhodĀí a rozhodĀí mají výluĀnou zodpovĒdnost za výsledky zápasĪ a 

utkání a s výjimkou arbitra nesmí jejich rozhodnutí nikdo zpochybnit. 
4. Hlavní rozhodĀí koordinuje zápas Āi utkání a vydává koneĀné rozhodnutí o 

jejich výsledku. 
5. RozhodĀí, dĢíve oznaĀovaní jako rohoví rozhodĀí, pomáhají hlavnímu 

rozhodĀímu oznamováním vlastních rozhodnutí v prĪbĒhu zápasu Āi utkání. 
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6. Hlavního rozhodĀího a rozhodĀí vybírá z certifikovaných rozhodĀích a do 
funkce jmenuje poĢádající organizace. 
 

ÿlánek 9 – Závodníci 
1. PoĢádající organizace nesmí odmítnout úĀast závodníkĪ, kteĢí mají k úĀasti na 

turnaji kvalifikaci. 
2. ObecnĒ platí, že závodníci jsou aktivními Āleny JKA nebo pĢidružené 

organizace schválené JKA. PoĢádající organizace mĪže nicménĒ schválit i 
úĀast pĢihlášených závodníkĪ, kteĢí nejsou Āleny organizace. 

 
ÿlánek 10 – Hlavní kouĀ 
 

1. BĒhem zápasu Āi utkání jednotlivcĪ i družstev smí být u závodníka pĢítomen 
jeden hlavní kouĀ. 

2. PĢed turnajem se musí hlavní kouĀ zaregistrovat u poĢádající organizace. 
3. Pokud chce hlavní kouĀ vznést dotaz Āi podat protest týkající se zápasu Āi 

utkání, musí jej vznést k arbitrovi. Odvolání nelze podat ve chvíli, kdy se 
právĒ ohlašuje Āas pro rozhodování (Hantei). 

4. Hlavní kouĀ dává závodníkovi rady z urĀeného místa, aniž by jakkoli rušil Āi 
pĢerušoval ostatní závodníky Āi rozhodĀí bĒhem zápasu Āi utkání. 

5. Hlavní kouĀ musí být držitelem instruktorského oprávnĒní. 
 

ÿlánek 11 – ÿasomĒĢiĀi 
ÿasomĒĢiĀ má zodpovĒdnost za mĒĢení Āasu zápasu Āi utkání a v jejich prĪbĒhu také 
podle pĢedem stanovených pravidel informuje hlavního rozhodĀího o uplynulém Āase. 
 
ÿlánek 12 – Zapisovatelé 
Zapisovatel bĒhem zápasu nebo utkání zapisuje body a veĢejnĒ ohlašuje nebo 
prezentuje dosažené skóre. V pĢípadĒ potĢeby informuje zapisovatel o dosažených 
bodech hlavního rozhodĀího. 
 
ÿlánek 13 – ġeditel turnaje 

 
ġeditel turnaje zodpovídá za Ģádnou komunikaci mezi závodníky a funkcionáĢi za 
úĀelem zajištĒní hladkého prĪbĒhu turnaje. 
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ÿlánek 14 – Oficiální lékaĢ 
 
1. Oficiálního lékaĢe volí funkcionáĢi turnaje. 
2. LékaĢ spolu s vrchním rozhodĀím turnaje vydává v pĢípadĒ zranĒní rozhodnutí 

týkající se toho, zda mĪže závodník v zápasu pokraĀovat, nebo je z nĒj 
vyĢazen. 

 
ÿlánek 15 – Zdravotnický personál 

 
Zdravotník ošetĢuje závodníky a pomáhá v pĢípadĒ zranĒní v prĪbĒhu turnaje za 
úĀelem zajištĒní bezpeĀného prostĢedí pro všechny úĀastníky. 
 
ÿlánek 16 – Oficiální úbor úĀastníkĪ 
 

1. Závodník musí být obleĀen v ĀistĒ bílém karate-gi. 
a) Nášivky schválené poĢádající organizací se smí nosit na levé stranĒ 

hrudi. 
b) Délka rukávĪ kabátu musí dosahovat nejménĒ do poloviny pĢedloktí, 

ale nesmí pĢesahovat zápĒstí. Rukávy nesmí být srolovány. Pokud jsou 
založeny dovnitĢ, musí být pĢišité. Kabát stažený pásem musí 
dosahovat maximálnĒ do poloviny stehen. Ženy musí pod kabátem 
nosit bílé triĀko bez vzoru. Nohavice musí být tak dlouhé, aby 
zakrývaly alespoĜ 2/3 lýtek, ale nesmí pĢesahovat kotníky. Nohavice 
nesmí být srolované. Pokud jsou založeny dovnitĢ, musí být pĢišité. 

c) Nášivky a Āísla vydané poĢádající organizací musí být umístĒny na 
urĀeném místĒ. 

d) Z dĪvodu odlišení soupeĢĪ musí mít jeden ze závodníkĪ kolem pasu 
uvázaný úzký pruh Āervené látky. 

e) Vzhled závodníka musí být upraven tak, aby v protivníkovi nevyvolával 
pocit ohrožení nebo obavy ze zranĒní. Nehty musí být krátce 
zastĢižené, vlasy Āisté a nesmí být obarvené neobvyklými barvami. 
Vlasy musí být upraveny do takové délky, aby nerušily pozornost 
soupeĢe nebo mu nepĢekážely. Vlasy nesmí být staženy plastovými, 
kovovými nebo barevnými sponami, jejichž úĀelem je pouze zkrášlení 
vzhledu. GumiĀky a látkové Āelenky jsou povoleny. 
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f) Zdravotní pomĪcky jako rovnátka, kontaktní ĀoĀky atd. se smí nosit 
na vlastní zodpovĒdnost závodníka, ale nošení brýlí bĒhem zápasu v 
Kumite je zakázáno. PĢi soutĒži v Kata je nošení brýlí povoleno, pokud 
jsou bezpeĀnĒ pĢipevnĒny na obliĀeji. 

g) Zdravotní pomĪcky, které závodník používá z dĪvodu pĢedchozího 
zranĒní (stahovadla, bandáže nebo podpĪrné návleky atd.), nesmí 
zpĪsobit soupeĢi zranĒní a musí být pĢed zápasem schváleny hlavním 
rozhodĀím. 

h) Zdravotní pomĪcky vyrobené z tvrdých materiálĪ (napĢ. ze sádry, 
dĢeva, tvrdého plastu, oceli apod.) jsou zakázány. 

i) Jinak je nutno použít urĀené bezpeĀnostní vybavení. 
2. NeurĀí-li hlavní rozhodĀí nebo vrchní rozhodĀí turnaje jinak, nesmí závodník 

nosit nic jiného, než co je vymezeno výše. 
3. Hlavní kouĀ musí mít na urĀeném místĒ umístĒn identifikaĀní prvek. 
4. Hlavní rozhodĀí, rozhodĀí a arbitĢi musí nosit oficiální úbor pĢedepsaný JKA. 

IdentifikaĀní prvek musí být umístĒn na urĀeném místĒ. 
5. Veškerý pomocný personál lze snadno identifikovat podle podobného obleĀení. 
 

ÿlánek 17 – Vzhled zápasištĒ 
 

1. Plochu zápasištĒ tvoĢí Ātverec o stranĒ 8 metrĪ vyznaĀený Āárou o šíĢce 4–5 
centimetrĪ. VnĒjší okraj této Āáry má délku 8 metrĪ. Pokud se používají 
žínĒnky, mĪže se okraj vyznaĀit žínĒnkami jiné barvy. 

2. PĢi zápase nebo utkání v Kumite je výchozí pozice závodníkĪ na stĢedové 
ĀáĢe, která je vyznaĀena dvĒma paralelními Āárami dlouhými 1 metr, jež jsou 
vyznaĀeny ve vzdálenosti 3 metry od sebe. ObecnĒ platí, že pĢi pohledu do 
pĢední Āásti neboli Shomen je pravá Āára Āervená a levá Āára bílá. 

3. PĢi zápasu nebo utkání v Kata vyluĀovacím zpĪsobem na praporky jsou 
startovní Āáry závodníkĪ umístĒny ve vzdálenosti 2 metry od zadní Āáry a 3 
metry od sebe. Tyto Āáry mají tvar krátkého obráceného písmene T. 
Vodorovná Āára má délku 70 centimetrĪ a svislá Āára délku 35 centimetrĪ. 
PĢi zápasu nebo utkání v Kata na body jsou startovní Āáry ve tvaru 
obráceného písmene T umístĒny 2 metry smĒrem vzad od stĢedu zápasištĒ. 

4. Z bezpeĀnostních dĪvodĪ nesmí být zápasištĒ vyvýšeno nad podlahu o více 
než 1 metr a okolo celého zápasištĒ musí být bezpeĀnostní zóna o šíĢce 2 
metry. 

5. Povrch zápasištĒ musí být rovný a hladký. Povrch mĪže být ze dĢeva, 
pryskyĢice, uretanových žínĒnek nebo žínĒnek tatami. 

6. Pozici hlavního rozhodĀího oznaĀuje Āára ve vzdálenosti 1,5 metru smĒrem 
vzad od stĢedu zápasištĒ. 
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Vzhled a rozmĒry zápasištĒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ÿlánek 18 – SoutĒže a kategorie 
 

1. Existují následující typy soutĒží: 
a) SoutĒže v Kumite – SoutĒž jednotlivcĪ a družstev 
b) SoutĒže v Kata – SoutĒž jednotlivcĪ a družstev 

2. Je možné uspoĢádat i jiné soutĒže. 

Shomen�

Bílá�strana� �ervená�
strana�

2Ͳmetrová�bezpeēnostní�zóna�
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KAPITOLA 3 SOUTđŽE V KUMITE  
 
 

ÿlánek 19 – Definice soutĒže v Kumite  
 

1. PĢi soutĒži v Kumite vstoupí do zápasištĒ dva závodníci, kteĢí se ve 
vymezeném Āase snaží dosáhnout vítĒzství provádĒním rĪzných technik 
vzájemnĒ proti sobĒ. Používají se dva odlišné zpĪsoby bodování: 

a) Zápas na 1 bod neboli Ippon Shobu: VítĒzem se stává ten závodník, 
který ve vymezeném Āase první získá 1 celý bod nebo 2 pĪlbody. 

b) Zápas na 3 body neboli Sanbon Shobu: VítĒzem se stává ten závodník, 
který ve vymezeném Āase první získá 2 celé body. 

2. PĢi soutĒži nebo zápase musí být všechny techniky, napĢ. údery, kopy a seky, 
provádĒny kontrolovanĒ. Aby mohly techniky být úĀinné, musí být vzdálenost 
potĢebná k provedení techniky dostateĀnĒ krátká. Nesmí dojít k jakékoli 
újmĒ soupeĢe. Lehký dotyk zásahové plochy je povolen. 

 
 

ÿlánek 20 – Definice soutĒže družstev v Kumite  
 

1. Družstvo se skládá z lichého poĀtu závodníkĪ. 
2. ObecnĒ platí, že všichni Ālenové družstva musí být pĢítomni u prvního kola 

zápasu nebo soutĒže. Družstvo, které nenastupuje v prvním kole, musí být 
pĢítomno u druhého kola zápasu nebo soutĒže. Pokud následnĒ družstvu chybí 
jeden nebo více ĀlenĪ, musí tito Ālenové být nasazeni jako poslední v poĢadí 
závodníkĪ v daném zápase. 

3. PoĢadí, v nĒmž jednotliví závodníci nastoupí, ohlásí pĢed soutĒží hlavní kouĀ 
nebo vedoucí týmu. Toto je tĢeba provést pro každé kolo zápasu. 

4. VítĒzí družstvo, které získá nejvíce individuálních vítĒzství. 
5. Existují dva typy soutĒže družstev. 
 Prvním typem je soutĒž, kde se vzájemnĒ utká stejný poĀet závodníkĪ z 

každého družstva a o vítĒzi rozhodne poĀet jednotlivých vítĒzství. 
a) VyluĀovací zápas: Každý Ālen družstva závodí v jednom kole. 

Jednotlivé výsledky se poté seĀtou a urĀí se vítĒzné družstvo. Pokud 
dojde k remíze, rozhoduje o vítĒzství nejvyšší bodové skóre podle 
následujících kritérií: 

 1 bod neboli Ippon, diskvalifikace neboli Hansoku, absolutní 
diskvalifikace neboli Shikkaku, odstoupení z dĪvodu diskvalifikace 
neboli Kiken, únik ze zápasištĒ neboli Jogai Hansoku, sebeohrožování 
neboli Mubobi Hansoku, 2 pĪlbody, rozhodnutí rozhodĀích. 
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b) Pokud je výsledek stále nerozhodný, vybere každé družstvo jednoho 
závodníka a následuje zápas, jehož výsledek rozhodne o vítĒzném 
družstvu. Takový zápas se oznaĀuje jako rozhodující zápas dle výbĒru 
družstva neboli Daihyosha Ketteisen.. Zápas pokraĀuje, dokud se 
neurĀí vítĒz. ÿlen týmu, který již závodil, smí nastoupit znovu, avšak 
ne více než dvakrát. 

Druhým typem soutĒže družstev je ten, kdy se vzájemnĒ utká stejný poĀet 
závodníkĪ z každého týmu. VítĒz zápasu pokraĀuje v zápase proti dalším 
závodníkĪm z druhého družstva, dokud neprohraje. Závodník, který je 
poražen, vypadává. V této soutĒži nejsou povolena smíšená mužská a ženská 
družstva. 

c) VyluĀovací zápas na zpĪsob „každý s každým“: VítĒz prvního zápasu 
zĪstává v zápasišti a pokraĀuje v boji, dokud neprohraje. Závodník, 
který je poražen, opustí zápasištĒ a místo nĒj nastoupí další Ālen 
družstva. Družstvo prohrává ve chvíli, kdy všichni jeho Ālenové 
prohráli zápas. 

 
 

ÿlánek 21 – Definice a kritéria bodování 
 

1. Zásahové plochy se definují takto: 
a) oblast hlavy a krku neboli Jodan 
b) oblast bĢicha, bokĪ a zad neboli Chudan 

2. Bodování se udĒluje podle následujících kritérií: 
a) správné provedení a síla použité techniky 
b) správná vzdálenost a naĀasování 
c) správné držení tĒla a správné rozpoložení mysli 
d) soustĢedĒná mysl a duch 
e) umístĒní na správnou zásahovou plochu 

3. Pokud jsou pĢi provedení úderu, kopu nebo seku splnĒna všechna výše uvedená 
kritéria, udĒluje se 1 bod neboli Ippon. 

4. V následujících pĢípadech mĪže být udĒlen 1 bod neboli Ippon i tehdy, když 
nĒkterá z výše uvedených kritérií splnĒna nejsou: 

a) závodník se úspĒšnĒ vyhne útoku pĢi souĀasném efektivním provedení 
protiútoku neboli Deai 

b) závodník vychýlí soupeĢe z rovnováhy a následnĒ provede efektivní 
útok 

c) závodník pĢedvede sérii po sobĒ jdoucích útokĪ, z nichž každý je 
umístĒn na zásahovou plochu 

d) soupeĢ se nijak nebrání 
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5. Za techniku, jež je správnĒ provedena, ale nestaĀí na získání 1 bodu neboli 
Ippon, se udĒluje pĪl bodu neboli Waza-Ari. 

6. Za 2 pĪlbody se udĒluje 1 bod neboli Ippon. 
7. Provedení techniky obĒma soupeĢi ve stejném okamžiku a s podobnou 

intenzitou se oznaĀuje jako Aiuchi. V takovém pĢípadĒ se útoky navzájem 
vyruší a nedojde k udĒlení bodu. 

 
 

ÿlánek 22 – Kritéria pro urĀení koneĀného výsledku zápasu 
 

1. Pokud ve stanoveném Āase žádný ze závodníkĪ nezíská plný bod, vyjádĢí 
každý z rozhodĀích své rozhodnutí o výsledku zápasu nebo soutĒže. 

 KoneĀný výsledek zápasu nebo soutĒže záleží na spoleĀném rozhodnutí všech 
rozhodĀích. Viz ÿlánek 11 dokumentu Pravidla a smĒrnice turnaje pro 
funkcionáĢe. Hlavní rozhodĀí poté vydá rozhodnutí o koneĀném výsledku 
zápasu nebo soutĒže. 

2. Pokud se oba soupeĢi zraní nebo z jakéhokoli jiného dĪvodu nemohou v zápase 
pokraĀovat, vyjádĢí všichni rozhodĀí své rozhodnutí o koneĀném výsledku 
zápasu nebo soutĒže. Hlavní rozhodĀí poté rozhodne o koneĀném výsledku 
zápasu nebo soutĒže. 

3. O koneĀném výsledku zápasu pomohou rozhodnout následující kritéria: 
 Primární kritéria pro rozhodování 

a) zda byly udĒleny nĒjaké body 
 Sekundární kritéria pro rozhodování 

b) zda byla udĒlena varování neboli Hansoku Chui  
c) zda byla udĒlena varování z dĪvodu úniku ze zápasištĒ neboli Jogai 

Chui 
d) zda byla udĒlena varování z dĪvodu sebeohrožování neboli Mubobi 

Chui  
Terciární kritéria pro rozhodování 

e) zda jeden ze závodníkĪ v zápase dominoval více než druhý 
f) dovednost a síla pĢi provedení technik 
g) bojovný duch a snaha, kterou závodník prokázal; zda bylo udĒleno 

varování s trestem neboli Keikoku  
h) správné rozpoložení mysli závodníka 
i) poĀet útokĪ provedených závodníkem ve srovnání s jeho soupeĢem 
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4. RozhodĀí musí brát zĢetel na všechna tato kritéria, pokud závodníkovi, který 
získal pĪl bodu neboli Waza-Ari, byla zároveĜ udĒlena dvĒ a více varování 
rĪzného typu. 

 
 

ÿlánek 23 – Opakovaný zápas (Sai-Shiai) a Druhý opakovaný zápas (Sai-

Sai-Shiai) 
 

Pokud nelze uĀinit rozhodnutí o koneĀném výsledku zápasu nebo soutĒže, je 
vyhlášena remíza neboli Hikiwake. 
PĢed zahájením turnaje uĀiní poĢádající organizace rozhodnutí o tom, zda se v 
pĢípadĒ druhého opakovaného zápasu vyhlásí zápas typu „náhlá smrt”. 
 
1. V pĢípadĒ remízy následuje další zápas. Tento opakovaný zápas se oznaĀuje 

jako Sai-Shiai. V pĢípadĒ, že opakovaný zápas skonĀí remízou, následuje 
druhý opakovaný zápas, který se oznaĀuje jako Sai-Sai-Shiai. Hlavní 
rozhodĀí mĪže jako druhý opakovaný zápas vyhlásit zápas typu „náhlá smrt”, 
kdy je vítĒzem vyhlášen ten závodník, který jako první získá bod. 

2. Po druhém opakovaném zápase musí rozhodĀí vyhlásit vítĒze. 
3. Na mistrovstvích svĒta a národních šampionátech se mĪže ve finále dané 

soutĒže konat tolik opakovaných zápasĪ, kolik je potĢeba k urĀení vítĒze. 
 
 

ÿlánek 24 – Kritéria pro diskvalifikaci závodníka (Hansoku) 
 

1. Následující prvky jsou zakázány: 
a) pĢehnaný kontakt, útok mimo zásahovou plochu, „divoké“ máchání 

rukama 
b) zamýšlené nebo uskuteĀnĒné použití techniky s nebezpeĀnými hody 
c) sevĢení soupeĢe, pĢidržování nebo zdržování neútoĀením 
d) provokativní vyjadĢování nebo chování, slovní napadání soupeĢe, 

neuposlechnutí pokynĪ rozhodĀího 
e) pokraĀování v útoku po vyhlášení zastavení zápasu (Yame) nebo úniku 

ze zápasištĒ (Jogai) 
f) útok hlavou - zamýšlený Āi uskuteĀnĒný 
g) bodnutí nataženými prsty do oĀí neboli Nukite  
h) úmyslné útoky vedené na oblast genitálií nebo klouby 

2. V pĢípadech vyjmenovaných výše se rozhoduje takto: 
a) Dojde-li k použití zakázaného prvku, který však není natolik vážný, 

aby zpĪsobil soupeĢi zranĒní nebo újmu, je udĒleno upozornĒní neboli 
Keikoku. Samotné upozornĒní ještĒ nemá vliv na rozhodování 
rozhodĀích o vítĒzi, avšak dojde-li ve stejném zápase k udĒlení 
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druhého upozornĒní, které se oznaĀuje jako varování neboli Hansoku 
Chui, mĪže dojít k diskvalifikaci (Hansoku) útoĀníka a vítĒzem poté 
mĪže být vyhlášen jeho soupeĢ.  

b) Pokud je zakázaný prvek závažný a je proveden se zĢejmým zlým 
úmyslem nebo dojde k vážnému zranĒní soupeĢe, mĪže být útoĀníkovi 
udĒleno varování (Hansoku Chui) nebo je diskvalifikován (Hansoku) a 
vítĒzem je vyhlášen soupeĢ. 

3. Závodník, kterému je bĒhem turnaje dvakrát udĒlena diskvalifikace neboli 
Hansoku, se nesmí nadále úĀastnit soutĒže jednotlivcĪ ani družstev v Kumite. 
Smí se však zúĀastnit soutĒží v Kata. 

 Závodník, který obdržel první diskvalifikaci neboli Hansoku, si musí paži 
jedné ruky oznaĀit páskou Āervené barvy. 

4. Když hlavní rozhodĀí udĒlí Hansoku, zaznamená to zapisovatel do zvláštního 
dokumentu, který je pĢedán vrchnímu rozhodĀímu turnaje. 

 
 

ÿlánek 25 – Únik ze zápasištĒ (Jogai) 
 

Dotkne-li se závodník jakoukoli Āástí tĒla zemĒ mimo vymezenou plochu zápasištĒ, 
je udĒleno upozornĒní na únik ze zápasištĒ neboli Jogai Keikoku. Pokud se únik 
opakuje podruhé, je udĒleno varování za únik ze zápasištĒ neboli Jogai Chui. PĢi 
tĢetím opakování je dotyĀný závodník diskvalifikován za únik ze zápasištĒ neboli 
Jogai Hansoku a vítĒzem je vyhlášen jeho soupeĢ. 
Pokud závodník bodoval pĢed vystoupením ze zápasištĒ, je bodování 
upĢednostnĒno. 
 
 

ÿlánek 26 – Kritéria pro posuzování sebeohrožování (Mubobi) 
 

1. Za sebeohrožování, tj. ztrátu pĢimĒĢené míry sebeobrany, mĪže být udĒleno 
upozornĒní neboli Mubobi Keikoku, varování neboli Mubobi Chui a 
diskvalifikace neboli Mubobi Hansoku v tĒchto pĢípadech: 

a) pokud je zĢejmé, že je závodník zasažen v okamžiku, kdy neprojevuje 
žádnou snahu o sebeobranu, je dotyĀnému závodníkovi udĒlen 
odpovídající stupeĜ trestu za sebeohrožování a soupeĢi je udĒlen 
odpovídající stupeĜ napomenutí neboli Hansoku. 

b) pokud závodník nevykazuje žádné bojové úsilí. 
2. I když nedojde k zásahu, mĪže rozhodĀí udĒlit závodníkovi trest za 

sebeohrožování v podobĒ upozornĒní, varování nebo diskvalifikace, posoudí-li 
danou situaci jako nebezpeĀnou. V takovém pĢípadĒ je vítĒzem prohlášen 
druhý závodník. 
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ÿlánek 27 – Absolutní diskvalifikace (Shikkaku) 
 

1. Absolutní diskvalifikace neboli Shikkaku, která je udĒlena po dohodĒ 
hlavního rozhodĀího a rozhodĀích a po které je vítĒzem vyhlášen druhý 
závodník, nastane v tĒchto situacích: 

a) neuposlechnutí pokynĪ hlavního rozhodĀího 
b) nevhodné Āi nepĢijatelné chování a smýšlení a používání nevhodných 

verbálních Āi neverbálních projevĪ, které jsou v rozporu se správným 
chováním a jednáním závodníka karate  

c) Absolutní diskvalifikace neboli Shikkaku mĪže být udĒlena jakémukoli 
úĀastníkovi turnaje bez pĢedchozího varování, pokud je to nutné pro 
další pokraĀování zápasu. 

2. Závodník, kterému byla udĒlena absolutní diskvalifikace, se nesmí nadále 
zúĀastnit žádné turnajové soutĒže v Kumite ani v Kata. 

3. Podrobné náležitosti týkající se absolutní diskvalifikace musí spoleĀnĒ 
projednat rozhodĀí a pĢedat zapisovateli, který je zaznamená v pĢíslušném 
formuláĢi a odevzdá vrchnímu rozhodĀímu turnaje. 

4. Pokud spáchá závažný pĢestupek družstvo, je absolutní diskvalifikace udĒlena 
celému družstvu a vítĒzem je vyhlášen soupeĢný tým. 

5. Absolutní diskvalifikace mĪže být vyhlášena také v zápase Āi utkání v Kata. 
 
 

ÿlánek 28 – Odstoupení (Kiken) 
 

1. O odstoupení Āili stažení závodníka neboli Kiken rozhodne hlavní rozhodĀí v 
následujících situacích: 

a) závodník nenastoupí po vyhlášení zápasu nebo soutĒže 
b) závodník odstoupí dobrovolnĒ 
c) závodník nemĪže pokraĀovat v zápase 

2. Pokud závodník nebo družstvo odstoupí ze soutĒže, je vítĒzem vyhlášen druhý 
závodník nebo tým. 

3. Závodník, který dobrovolnĒ odstoupí bez zĢejmých fyzických dĪvodĪ, se 
nesmí nadále úĀastnit dalších zápasĪ Āi soutĒží. 

4. Odstoupení neboli Kiken mĪže být vyhlášeno také v zápase Āi utkání v Kata. 
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ÿlánek 29 – ZranĒní závodníka 
 

1. Dojde-li ke zranĒní závodníka, zkonzultuje hlavní rozhodĀí situaci s lékaĢem a 
vyĀká na diagnózu zranĒní. Zápas je pozastaven, dokud lékaĢ nezajistí péĀi o 
zranĒného závodníka. Není-li závodník z dĪvodu zranĒní schopen pokraĀovat v 
zápase, usnesou se rozhodĀí o možnosti stažení závodníka neboli Kiken. Pokud 
dojde k odstoupení zranĒného závodníka bez vyhlášení diskvalifikace druhého 
závodníka neboli Hansoku, je vítĒzem vyhlášen druhý závodník. Dojde-li ke 
zranĒní obou závodníkĪ a není udĒlena žádná diskvalifikace neboli Hansoku, je 
zápas ukonĀen a o výsledku zápasu rozhodnou rozhodĀí. 

2. Pokud je vyneseno rozhodnutí o stažení závodníka (Kiken), který nemĪže v 
zápase pokraĀovat z dĪvodu zranĒní, a druhý závodník je zároveĜ potrestán 
diskvalifikací neboli Hansoku, pak je vítĒzem prohlášen zranĒný závodník. 

 Toto rozhodnutí platí i v pĢípadĒ, že diskvalifikovaný soupeĢ získal pĪl bodu 
neboli Waza-Ari. 

3. LékaĢ zkonzultuje zranĒní závodníka s vrchním rozhodĀím turnaje a v pĢípadĒ 
potĢeby si mĪže vyžádat stažení zranĒného závodníka ze všech soutĒží v 
Kumite. Po schválení lékaĢem se závodník smí zúĀastnit soutĒží v Kata. 

 
 

ÿlánek 30 – RozhodĀí a arbitĢi 
 
Na každém zápasišti musí být pĢítomni tito funkcionáĢi: 

a) 1 arbitr 
b) 1 hlavní rozhodĀí 
c) 4 rozhodĀí 
 
 

ÿlánek 31 – ÿasový limit soutĒže 
 

1. Jednotlivý zápas Āi utkání trvá celkem 2 minuty. 
 Na mistrovstvích svĒta a národních šampionátech trvá finální zápas v Kumite 

v kategorii dospĒlých mužĪ 5 minut. PoĢádající organizace má však právo urĀit 
jinou dobu trvání zápasu. 

2. Hlavní rozhodĀí zahájí zápas slovním povelem, který konĀí výrazem Start 
neboli Hadžime. V tomto okamžiku se zaĀíná mĒĢit Āas. ÿasomíra se pĢeruší v 
pĢípadĒ vyhlášení zastavení zápasu (Yame) nebo úniku ze zápasištĒ (Jogai). 
MĒĢení Āasu se obnoví v okamžiku oznámení znovuzahájení zápasu neboli 
Tsuzukete Hajime. ÿasomĒĢiĀ ohlásí hlavnímu rozhodĀímu okamžik, kdy 
uplyne vymezený Āas zápasu, a zápas je tímto ukonĀen. 
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ÿlánek 32 – Povinná výbava 
1. PíšĨalky – každý rozhodĀí má jednu píšĨalku 
2. ÿervené a bílé praporky – každý rozhodĀí má jeden praporek od každé barvy 
3. Stopky 
4. Zvonek 
5. ÿíselná tabulka, na níž se ukazují dosažené body a rĪzná varování 
6. Oficiální formuláĢe pro zapisovatele vĀetnĒ kopie pro arbitra 
7. ÿervená stuha pro vizuální odlišení závodníkĪ – stuha, kterou nosí jeden ze 

závodníkĪ kolem pasu, musí být takových rozmĒrĪ, aby nijak pĢi zápase 
nepĢekážela  

8. ÿervená a bílá páska pro vyznaĀení plochy zápasištĒ 
9. ÿervená páska pro oznaĀení závodníka, jemuž byla udĒlena diskvalifikace 

neboli Hansoku. 
 
 

ÿlánek 33 – BezpeĀnostní výbava 
1. Rukavice 
2. Transparentní chrániĀ ústní dutiny 
3. ChrániĀ hrudníku 

* dle pĢedpisĪ JKA 
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KAPITOLA 4 SOUTđŽE V KATA  
 
 

ÿlánek 34 – Definice a pravidla soutĒže v Kata 
 

1. SoutĒž v Kata se odehrává na zápasišti. O vítĒzi rozhodují rozhodĀí. SoutĒže 
nebo utkání v Kata mají následující podoby: 

a)  Systém s Āervenými a bílými praporky: 2 závodníci zároveĜ pĢedvedou 
stejnou Kata podle výbĒru hlavního rozhodĀího a poté je vyhlášen 
vítĒz. 

 Oba závodníci musí zĢetelnĒ zopakovat hlavnímu rozhodĀímu název 
vybrané Kata. Hlavní rozhodĀí jej potvrdí a zápas nebo soutĒž jsou 
zahájeny. 

b) Bodový systém: Jeden závodník po druhém postupnĒ pĢedvede 
vybranou Kata a každý rozhodĀí udĒlí závodníkovi body za 
pĢedvedený výkon. Body se seĀtou a podle celkového poĀtu 
dosažených bodĪ je urĀen vítĒz. 

c) SoutĒž družstev v Kata: 3 závodníci pĢedvedou stejnou Kata. Výchozí 
pozice je libovolná, pĢiĀemž závodníci stojí na zaĀátku Āelem k pĢední 
Āásti neboli Shomen. Družstvo obdrží celkový poĀet bodĪ podle 
bodového systému. Tým tĢí závodníkĪ utvoĢí podle vlastního výbĒru 
formaci ve tvaru trojúhelníku nebo obráceného trojúhelníku. 

 Záložní závodník mĪže být nahrazen v jakémkoli zápase, ale musí být 
pĢed zaĀátkem turnaje registrován jako úĀastník. 

2. Každý závodník nebo družstvo si vybere libovolnou Kata z následujícího 
seznamu, který byl schválen Shihan-Kai (komisí mistrĪ): 

 Heian Shodan . Heian Nidan . Heian Sandan . Heian Yondan, 
 Heian Godan . Tekki Shodan . Tekki Nidan . Tekki Sandan, 
 Bassai Dai . Kanku Dai . Enpi, Jion . Jitte, Hangetsu, Gankaku, Bassai Sho, 
 Kanku Sho, Chinte, Unsu, Meikyo, Wankan, Sochin, Nijushiho, Gojushiho 

Dai, Gojushiho Sho. 
3. Existují následující typy utkání v Kata: 

a) SoutĒž v povinných základních cviĀeních Kata neboli Shitei Kata – 
hlavní rozhodĀí vybere náhodnĒ jednu Kata z následujícího seznamu a 
vítĒz je urĀen pomocí systému Āervených a bílých praporkĪ: 

 Heian Nidan . Heian Sandan . Heian Yondan 
 Heian Godan . Tekki Shodan 
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b) SoutĒž v pokroĀilých cviĀeních Kata neboli Sentei Kata – hlavní 
rozhodĀí vybere náhodnĒ jednu Kata z následujícího seznamu a vítĒz 
je urĀen pomocí systému Āervených a bílých praporkĪ: 

 Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Jion 
c) SoutĒž v pokroĀilých cviĀeních Kata neboli Sentei Kata v bodovém 

systému – závodník si vybere jednu Kata ze seznamu povinných 
pokroĀilých Kata a vítĒz je urĀen pomocí bodového systému: 

 Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Jion 
d) SoutĒž v libovolných cviĀeních Kata neboli Tokui Kata – závodník si 

vybere Kata ze seznamu uvedeného v bodĒ 2 s výjimkou kategorie 
základních Kata a vítĒz je urĀen pomocí bodového systému. 

 
 

ÿlánek 35 – RozhodĀí 
 
Na každém zápasišti musí být pĢítomni tito rozhodĀí: 

a) 1 hlavní rozhodĀí 
b) 4 rozhodĀí pro soutĒže se systémem Āervených a bílých praporkĪ & 
 6 nebo 4 rozhodĀí pro soutĒže s bodovým systémem 
 
 

ÿlánek 36 – Kritéria pro rozhodování soutĒží v Kata 
 

1. Rozhodování soutĒží v Kata probíhá podle následujících kritérií: 
a) správný sled pohybĪ 
b) dodržování tĢí klíĀových prvkĪ Kata: úroveĜ síly, kontrakce a expanze 

tĒla a zmĒna v rychlosti technik 
c) síla a pĢesnost pĢi provedení základních technik; držení tĒla, 

rovnováha, postoj a pĢesnost pĢi zasažení zásahové plochy 
d) dodržení správného smĒru a pĢesnost pĢi návratu do výchozí pozice 

neboli Embusen 
e) celkové pĢedvedení a vyjádĢení základní podstaty zvolené Kata 
f) projevení zdvoĢilého postoje, bojovného ducha a úsilí a správný oĀní 

kontakt neboli Chakugan 
g) správný postoj a držení tĒla neboli Kamae a schopnost koncentrace 

mysli neboli Zanshin 



24�

h) pĢesnost pĢi promĒnĒ jednotlivých Āástí tĒla v útoĀné a obranné 
„zbranĒ“  

i) pĢehnané pohyby nebo úmyslné pozmĒnĒní urĀeného sledu cviĀení 
Kata 

j) synchronizace pĢi týmovém cviĀení Kata 
2. U bodového systému je nejvyšším bodovým ohodnocením známka 10. Vrchní 

rozhodĀí turnaje urĀí, jaké bude prĪmĒrné bodové ohodnocení. Hlavní 
rozhodĀí a rozhodĀí rozhodnou o udĒlení bodĪ a napíší své skóre na bodovací 
tabulky. Nejvyšší a nejnižší známky se škrtnou a zbytek bodĪ se seĀte do 
celkového skóre. 

 
 

ÿlánek 37 – Kritéria pro snížení bodového ohodnocení a pro 
diskvalifikaci 

 
1. Bodové ohodnocení se snižuje v následujících pĢípadech: 

a) závodník udĒlá chybu, ale nadále pokraĀuje v cviĀení správnĒ 
b) závodník bezdĪvodnĒ pozastaví cviĀení, ale poté v nĒm pokraĀuje 
c) závodník pĢedvede pohyb v nesprávném poĢadí nebo pĢedvede špatný 

pohyb, ale v cviĀení pokraĀuje 
d) závodník hlasitĒ oddychuje nebo pĢi provádĒní Kata vydává zvuky  
e) závodník se dostane do vzdálenosti delší, než je 1 povolený krok pro 

návrat do výchozí pozice (Embusen). Za tato pochybení se udĒluje 
bodová srážka od 0,1 do 0,3 bodu. 

f) V týmových cviĀeních Kata se udĒluje bodová srážka za slovní Āi jiné 
pokyny, jejichž úĀelem je synchronizace závodníkĪ. 

2. V následujících situacích je závodník diskvalifikován: 
a) závodník nedokonĀí Kata 
b) závodník pĢedvede jinou než ohlášenou Kata  
 
 

ÿlánek 38 – Opakovaný zápas (Sai-Shiai) a Druhý opakovaný zápas (Sai-

Sai-Shiai) 
 

1. V pĢípadĒ remízy zápasu nebo soutĒže se systémem Āervených a bílých 
praporkĪ vybere hlavní rozhodĀí jinou Kata, kterou oba závodníci následnĒ 
pĢedvedou. Nové cviĀení se oznaĀuje jako opakovaný zápas neboli Sai-Shiai. 
Z opakovaného zápasu musí vzejít koneĀné rozhodnutí o výsledku. 
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2. V pĢípadĒ remízy v zápasu nebo soutĒži s bodovým systémem pĢedvedou oba 
závodníci znovu stejnou Kata. Nové cviĀení se oznaĀuje jako opakovaný zápas 
neboli Sai-Shiai. 
Pokud i opakovaný zápas skonĀí remízou, pĢiĀte se k celkovému skóre nejnižší 
známka, která byla pĢedtím škrtnuta. Pokud remíza stále trvá, pĢiĀte se k 
celkovému skóre nejvyšší známka, která byla pĢedtím škrtnuta. Pokud i 
koneĀné skóre znaĀí remízu, pĢedvedou závodníci jinou Kata. Nové cviĀení se 
oznaĀuje jako druhý opakovaný zápas neboli Sai-Sai-Shiai. 

 O výsledku druhého opakovaného zápasu rozhodnou jednotliví sudí novým 
bodovým ohodnocením. 

 
 

ÿlánek 39 – Povinná výbava 
 

1. PíšĨalky – každý rozhodĀí má jednu píšĨalku 
2. ÿervené a bílé praporky – každý rozhodĀí má jeden praporek od každé barvy 
3. Bodové tabulky nebo bodové karty – každý rozhodĀí má jednu sadu 
4. FormuláĢe pro záznam bodĪ 
5. Sady Kata: sada povinných základních Kata a sada povinných pokroĀilých 

Kata – pĢíslušná sada pro hlavního rozhodĀího 
6. ÿervená stuha pro vizuální odlišení závodníkĪ – stuha, kterou nosí jeden ze 

závodníkĪ kolem pasu, musí být takových rozmĒrĪ, aby nijak pĢi zápase 
nepĢekážela 

7. ÿervená a bílá páska pro vyznaĀení plochy zápasištĒ 
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KAPITOLA 5 DODATEÿNÉ INFORMACE 
 
 

ÿlánek 40 – Turnaj kategorie chlapcĪ a dívek a turnaj kategorie 
dospĒlých žen 

 
1. Kategorie chlapcĪ a dívek jsou následující: 
 Základní škola – vĒk 7 až 12 let 
 Vyšší stupeĜ základní školy – vĒk 13 až 15 let 
 StĢední škola – vĒk 16 až 18 let 
 PoĢádající organizace mĪže kategorie urĀit jiným zpĪsobem. 
2. V kategorii dospĒlých žen mohou soutĒžit závodnice ve vĒku po ukonĀení 

stĢední školy. PoĢádající organizace mĪže kategorie urĀit jinak. 
3. Na turnaji chlapcĪ a dívek a dospĒlých žen se konají tyto soutĒže: 

a) základní jednokrokové kumite Kihon Ippon Kumite 
b) jednokrokové kumite ve volném stĢehu Jiyu Ippon Kumite 
c) volný boj Jiyu Kumite od úrovnĒ nižšího stupnĒ základní školy, vĒk 9 

let a výše 
d) Kata 
 
 

ÿlánek 41 – Turnaj kategorie seniorĪ 
 
Turnaj v této kategorii se Ģídí pokyny stanovenými v dokumentu Pravidla a smĒrnice 
turnaje. PoĢádající organizace má právo pozmĒnit naĢízení týkající se tĒchto turnajĪ. 
 
ÿlánek 42 – Revize tohoto dokumentu 
Tento dokument smí pozmĒnit Shihan-Kai (komise mistrĪ), pokud jsou zmĒny 
schváleny dvoutĢetinovou vĒtšinou pĢítomných ĀlenĪ. 
 
Dodatková klauzule 
 
Datum revize: 11. kvĒten 1996 
Datum revize: 14. srpen 2004 
Datum revize: 29. kvĒten 2011 
Datum poslední revize: 
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PRAVIDLA & SMđRNICE TURNAJE�

PRO FUNKCIONÁġE 
 
 
 

KAPITOLA 1 OBECNÁ PRAVIDLA 
 

ÿlánek 1 – Cíle 
 

1. Cílem ustanovení tĒchto pravidel a pĢedpisĪ pro funkcionáĢe v podobĒ 
standardizovaných smĒrnic je umožnit spravedlivý a hladký prĪbĒh pĢi 
rozhodování turnaje. 

2. Tento dokument je nutno použít jako doplnĒk k dokumentu Pravidla a 
smĒrnice turnaje. 

 
 

ÿlánek 2 – Návod k použití 
 
TĒmito pravidly a pĢedpisy se musí Ģídit všechny oficiální turnaje sponzorované JKA. 
 
ÿlánek 3 – Pravidla chování pro funkcionáĢe 
 

1. Všichni rozhodĀí musí být ve svém rozhodování nestranní a spravedliví. 
2. Všichni rozhodĀí musí soudit svobodnĒ a v souladu s pravidly stanovenými v 

dokumentu Pravidla a smĒrnice turnaje. 
3. Všichni rozhodĀí se musí chovat dĪstojnĒ a profesionálnĒ. 
4. Všichni rozhodĀí musí rozhodovat pohotovĒ a pĢesnĒ. 
 
 

ÿlánek 4 – DodateĀné informace 
V pĢípadĒ, že dojde k situaci, jež není popsána v tomto dokumentu, uĀiní patĢiĀné 
rozhodnutí vrchní rozhodĀí turnaje. 
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KAPITOLA 2 POSTUPY PġI ROZHODOVÁNÍ 

 
 

ÿlánek 5 – Postupy pĢi rozhodování turnajĪ v Kumite 
 

1. Hlavní rozhodĀí vyzve závodníky, aby se seĢadili. Poté je vyzve, aby se 
uklonili k pĢední Āásti neboli Shomen Ni Rei a poté sobĒ vzájemnĒ neboli 
Otagai Ni Rei. 

2. Oba soupeĢi zaujmou urĀenou pozici a ukloní se sobĒ navzájem. 
3. Na konci zápasu nebo soutĒže vyzve hlavní rozhodĀí závodníky, aby se 

seĢadili a poté se uklonili sobĒ navzájem a smĒrem k Shomen. 
4. V okamžiku, kdy hlavní rozhodĀí vydá povel k zahájení zápasu, se spouští 

Āasomíra. V okamžiku, kdy hlavní rozhodĀí vydá povel k zastavení zápasu 
neboli Yame, a v pĢípadĒ úniku ze zápasištĒ neboli Jogai se Āasomíra zastaví 
a spustí se znovu poté, kdy hlavní rozhodĀí vydá povel ke znovuzahájení 
zápasu neboli Tsuzukete Hajime. 

 Hlavní rozhodĀí vydá povel k zastavení zápasu Yame nebo oznámí únik ze 
zápasištĒ Jogai a pĢeruší zápas v následujících pĢípadech: 

a) pĢi udĒlení 1 bodu Ippon nebo pĪlbodu Waza-Ari 
b) pokud si závodníci potĢebují upravit odĒv nebo pokud jim hlavní 

rozhodĀí potĢebuje udĒlit pokyny 
c) pokud nastala jakákoli situace, která mĪže vést k diskvalifikaci 
d) v pĢípadĒ zranĒní nebo úrazu 
e) pokud povel k pĢerušení zápasu nebo utkání naznaĀí arbitr 
f) pokud povel k pĢerušení naznaĀí jeden z rozhodĀích a hlavní rozhodĀí 

potvrdí pĢerušení jako nezbytné 
g) pokud je zápas nebo jeho okolí vyhodnoceno jako nebezpeĀné 
h) pokud se závodníci k sobĒ pĢiblíží natolik blízko, že nelze provést 

správnou techniku 
i) pokud se závodník jakoukoli Āástí tĒla dotkne zemĒ mimo vyznaĀenou 

plochu zápasištĒ 
j) po vypršení vymezeného Āasového limitu pro zápas nebo utkání 

5. Pokud bĒhem zápasu nebo utkání nastane jakákoli z výše uvedených situací, 
oznámí rozhodĀí hlavnímu rozhodĀímu dotyĀnou situaci hvizdem na píšĨalku a 
signálem pomocí praporkĪ. 

6. V pĢípadĒ potĢeby se hlavní rozhodĀí poradí s rozhodĀími a udĒlí patĢiĀné 
doporuĀení nebo trest. Porady se úĀastní také arbitr. Pokud se rozhodĀí 
neshodnou, platí rozhodnutí vĒtšiny a hlavní rozhodĀí oznámí koneĀné 
rozhodnutí. Porady rozhodĀích by se mĒly konat jen v nezbytných pĢípadech. 
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7. Hlavní rozhodĀí poté vydá povel k znovuzahájení zápasu neboli Tsuzukete 
Hajime a zápas pokraĀuje dále. 

8. V pĢípadĒ úrazu, zranĒní Āi nevolnosti smí závodník požádat o time-out, a sám 
si tak vyžádat pĢerušení zápasu, pokud si této situace nevšimne hlavní 
rozhodĀí. Zápas je však pĢerušen až v okamžiku, kdy se hlavní rozhodĀí 
rozhodne jej pĢerušit povelem k zastavení zápasu Yame. 

9. Hlavní rozhodĀí oznámí, že nastal Āas pro rozhodování o výsledku zápasu 
nebo utkání Hantei slovním povelem nebo hvizdem na píšĨalku. Jednotliví 
rozhodĀí poté signalizují své rozhodnutí pomocí praporku nebo praporkĪ. 

10. Hlavní rozhodĀí zaznamená rozhodnutí jednotlivých rozhodĀích, poté 
hvizdem na píšĨalku udĒlí rozhodĀím pokyn k odložení praporkĪ a následnĒ 
oznámí výsledek zápasu nebo utkání. Pokud vyprší stanovený Āasový limit, 
využije hlavní rozhodĀí krok 9 a 10. 

11. ÿasomĒĢiĀ sedí na urĀeném místĒ a pomocí stopek mĒĢí dobu trvání zápasu. 
Když do konce zápasu zbývá 30 sekund, zazvoní ĀasomĒĢiĀ jednou na zvonek 
a ohlásí, že do konce zbývá 30 sekund. Když Āasový limit vyprší, zazvoní na 
zvonek dvakrát a oznámí, že vypršel Āasový limit. Toto ohlášení má vždy 
platnost. 

12. Zapisovatelé zaznamenávají všechny dosažené body a výsledky všech zápasĪ a 
utkání ohlášená hlavním rozhodĀím do pĢíslušných formuláĢĪ. 

 
 

ÿlánek 6 – Postupy pĢi rozhodování turnajĪ v Kata 
 

1. Hlavní rozhodĀí vyzve závodníky, aby se seĢadili. Poté je vyzve, aby se 
uklonili smĒrem k pĢední Āásti neboli Shomen Ni Rei a poté sobĒ vzájemnĒ 
neboli Otagai Ni Rei. 

2. Oba soupeĢi zaujmou urĀenou pozici a ukloní se sobĒ navzájem. 
3. V zápase nebo utkání se systémem Āervených a bílých praporkĪ se oba 

soupeĢi pĢedtím, než zaujmou urĀené výchozí pozice v zápasišti, ukloní 
smĒrem k Shomen, poté se každý závodník pĢesune do své výchozí pozice a 
ukloní se sobĒ navzájem neboli Otagai Ni Rei. Hlavní rozhodĀí poté vybere 
náhodnĒ libovolnou Kata a oznámí jméno této Kata závodníkĪm. ÿervená 
strana jako první zopakuje jméno vybrané Kata a poté je zopakuje bílá strana. 
Hlavní rozhodĀí potvrdí jméno vybrané Kata, poté následuje krátká pauza. Na 
povel hlavního rozhodĀího zaĀnou oba závodníci pĢedvádĒt vybranou Kata. 
ZaĀátek se ohlašuje buč slovním povelem „pĢipravit… start” (Yoi… Hajime) 
nebo hvizdem na píšĨalku. V soutĒži povinných základních Shitei Kata vybere 
hlavní rozhodĀí libovolnou Kata ze seznamu základních povinných Kata  a 
jméno vybrané Kata oznámí obĒma závodníkĪm. ÿervená strana jako první 
zopakuje jméno vybrané Kata a poté je zopakuje bílá strana. Oba závodníci 



30�

zahájí cviĀení na povel hlavního rozhodĀího ke startu. Hlavní rozhodĀí vydá 
povel k zahájení slovním pokynem nebo hvizdem na píšĨalku. 

4. V zápase nebo utkání s bodovým systémem, aĨ se jedná o povinná pokroĀilá 
cviĀení Kata (Sentei Kata) nebo volná Kata (Tokui Kata), se závodník pĢed 
nastoupením do urĀené výchozí pozice v zápasišti Kata ukloní smĒrem k 
Shomen, poté zaujme výchozí pozici a hlasitĒ a zĢetelnĒ nahlásí jméno 
vybrané Kata. Hlavní rozhodĀí zopakuje jméno dané Kata a závodník ji zaĀne 
pĢedvádĒt podle vlastního naĀasování. PĢi soutĒži družstev nahlásí jméno 
vybrané Kata pouze 1 závodník z družstva. 

 Zapisovatelé zapíší jména Kata vybraných každým závodníkem do pĢíslušných 
formuláĢĪ. 

5. V zápase se systémem Āervených a bílých praporkĪ se závodníci poté, co 
dokonĀí cviĀení, vrátí zpĒt do výchozí pozice na povel hlavního rozhodĀího 
Naore a vyĀkají rozhodnutí všech rozhodĀích.  

 Po vyhlášení koneĀného rozhodnutí se oba závodníci navzájem ukloní (Otagai 
Ni Rei), opustí zápasištĒ a poté se ukloní smĒrem k Shomen. 

 V zápase nebo utkání s bodovým systémem se po ohlášení koneĀného 
rozhodnutí závodník ukloní smĒrem k Shomen, opustí zápasištĒ a ukloní se 
znovu smĒrem k Shomen. Stejný postup platí pro závodníky v soutĒži 
družstev v Kata. 

6. V pĢípadĒ potĢeby svolá hlavní rozhodĀí poradu s rozhodĀími a vydá pĢíslušné 
doporuĀení nebo oznámí rozhodnutí na základĒ hlasování v pĢípadĒ nesouhlasu, 
a to nastane-li nĒkterá z následujících situací: 

a) chyba závodníka, nesprávné chování vedoucí k diskvalifikaci (Hansoku) 
b) zranĒní nebo úraz 
c) sporný prvek pĢed udĒlením bodového ohodnocení 
d) na signál jednoho z rozhodĀích, pokud to hlavní rozhodĀí potvrdí jako 

nezbytné 
7. Tyto situace signalizují rozhodĀí hlavnímu rozhodĀímu hvizdem na píšĨalku. 
8. V zápase nebo utkání se systémem Āervených a bílých praporkĪ ohlásí hlavní 

rozhodĀí Āas pro rozhodování Hantei slovním povelem nebo hvizdem na 
píšĨalku. Jednotliví rozhodĀí poté signalizují své rozhodnutí pomocí praporku 
nebo praporkĪ. 

 V soutĒži nebo utkání s bodovým systémem ohlásí hlavní rozhodĀí Āas pro 
rozhodování Hantei hvizdem na píšĨalku. Jednotliví rozhodĀí poté zdvihnou 
bodové tabulky nebo bodovací karty s pĢíslušným bodovým ohodnocením. 

 Jeden ze zapisovatelĪ nahlas a zĢetelnĒ pĢeĀte každé skóre, poĀínaje 
ohodnocením udĒleným hlavním rozhodĀím a dále ve smĒru hodinových 
ruĀiĀek. Ostatní zapisovatelé zapíší udĒlené body do pĢíslušných oficiálních 
formuláĢĪ a seĀtou celkové výsledné skóre. 

 Zapisovatel nahlas a zĢetelnĒ oznámí výsledné skóre hlavnímu rozhodĀímu, 
který je zopakuje závodníkĪm. 
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 Hlavní rozhodĀí poté hvizdem na píšĨalku vydá rozhodĀím pokyn k odložení 
bodových tabulek nebo bodovacích karet. 

 
 

ÿlánek 7 – Slovní povely hlavního rozhodĀího 
 

1. Hlavní rozhodĀí používá následující slovní povely: 
 
Senshu – svolání závodníkĪ nebo vyzvání k jejich seĢazení 

Seiretsu – seĢazení na zaĀátku nebo na konci zápasu Āi utkání 

Shomen Ni Rei – vyzvání závodníka nebo závodníkĪ, aby se uklonili smĒrem k 

pĢední Āásti (Shomen) 

Otagai Ni Rei – vyzvání závodníkĪ, aby se uklonili sobĒ navzájem 

Shobu Ippon nebo Shobu Sanbon – zápas na 1 bod nebo 3 body 

Hajime – start 

Yoi…Hajime – v systému na praporky: pĢipravit…start 

Naore – v utkání Kata na praporky na konci cviĀení povel k návratu do výchozí 
pozice 

Yame – stop - pĢerušení nebo zastavení zápasu nebo utkání 

Moto No Ichi – povel závodníkĪm, aby se vrátili do pĢesné pozice (pĢed 
znovuzahájením zápasu v Kumite povel k návratu závodníkĪ do pĢesné 
výchozí pozice) 

Tsuzukete Hajime – povel ke znovuzahájení zápasu 

Tsuzukete – povel k pokraĀování v zápase v pĢípadĒ, že se závodník nebo 
závodníci spontánnĒ v prĪbĒhu zápasu zastaví 

Ato Shibaraku – upozornĒní závodníkĪ, že do konce Āasového limitu zbývá 30 
sekund  

Aka / Shiro – Āervená nebo bílá 

Jodan – útok na horní pásmo - obliĀej 

Chudan – útok na stĢední pásmo - hrudní oblast 

Tsuki – úder 

Keri – kop 

Uchi – sek 

Waza-Ari – pĪlbod 
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Ippon – plný bod neboli 1 bod 

Awasete Ippon – oznamuje, že se bodové skóre navýšilo dohromady na celý bod 

Torimasen – oznamuje, že nebyly udĒleny žádné body 

Hayai – rychlejší útok 

Aiuchi –simultánní útoĀení 

Maai – nesprávná vzdálenost 

Ukete-Masu – blokovaný útok 

Nukete-Masu – útok mimo zásahovou plochu  

Yowai – slabý útok 

Keikoku – upozornĒní 

Chui – varování 

Hansoku – diskvalifikace 

Mubobi – sebeohrožování 

Jogai – únik ze zápasištĒ 

Hantei – Āas pro rozhodování 

Aka / Shiro No Kachi – vítĒzem je Āervená nebo bílá strana 

Hikiwake – remíza 

Sai-Shiai – opakovaný zápas 

Sai-Sai-Shiai – druhý opakovaný zápas 

Sakidori – ohlašuje zápas typu „náhlá smrt” v pĢípadĒ druhého opakovaného 

zápasu 

Shobu Hajime – zahájení zápasu typu „náhlá smrt”  

Shugo – povel ke svolání k poradĒ 

Kiken – odstoupení závodníka/závodníkĪ 

Shikkaku – absolutní diskvalifikace 
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2. U následujících slovních povelĪ musí hlavní rozhodĀí jasnĒ oznámit, zda je 
pokyn adresován závodníkovi na Āervené, nebo bílé stranĒ. 
* Bodové skóre se ohlašuje takto: 
 ÿervená nebo bílá (Aka/Shiro), Zásahová plocha, Použitá technika, 

UdĒlené body 
x Varování nebo diskvalifikace se ohlašuje takto: 
  ÿervená nebo bílá (Aka/Shiro), Druh varování, Závažnost varování 
x Odstoupení závodníka(Ī) nebo absolutní diskvalifikace se ohlašuje takto: 
 ÿervená nebo bílá (Aka/Shiro), PĢíslušný pokyn 

3. Pokud závodník boduje na základĒ dvou po sobĒ jdoucích technik (Renzoku 
Waza), ohlásí hlavní rozhodĀí zásahovou plochu, typ útoku a ohlásí buč 
udĒlení pĪlbodu za dvĒ po sobĒ jdoucí techniky (Renzoku Waza Waza-Ari), 
nebo 1 plný bod za dvĒ po sobĒ jdoucí techniky (Renzoku Waza Ippon). 

 
ÿlánek 8 – Povely na píšĨalku 
 

______ oznaĀuje délku hvízdnutí 
 
1. Hlavní rozhodĀí používá následující povely pomocí píšĨalky: 

a) ______ __ start – Hajime 
b) __ __ stop – Yame 
c) __ __ __ svolání k poradĒ - Shugo 
d) ______ __ Āas pro rozhodování - Hantei 
e) __ odložit praporky nebo bodové tabulky 

2. Arbitr používá následující povely pomocí píšĨalky: 
a) __ __ __ __ __ ukonĀit zápas 

3. RozhodĀí používají následující povely pomocí píšĨalky: 
a) ______ udĒlení 1 bodu neboli Ippon  
b) __ udĒlení pĪlbodu neboli Waza-Ari  
c) __ __ __ __ __ pĢivolání pozornosti hlavního rozhodĀího 
 
 

ÿlánek 9 – Signály rukou a praporky používané rozhodĀími v zápasišti 
 
RozhodĀí vyjadĢují svĪj úsudek nebo rozhodnutí pomocí specifických gest. 
Viz tabulka s obrázky v PĢíloze 6. 
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KAPITOLA 3 ROZHODOVÁNÍ KUMITE 
 
 

ÿlánek 10 – RozmístĒní rozhodĀích v zápasišti 
 

1. BĒhem zápasu nebo utkání stojí hlavní rozhodĀí v místĒ znázornĒném níže a 
pohybuje se podle pohybu závodníkĪ. 

2. RozhodĀí mají v ústech píšĨalku a v každé ruce drží jeden praporek - Āervený 
a bílý. 

 Stojí v místech znázornĒných níže. 
 
 
 

 
 
 
Poznámka: Pro systém na praporky platí rozmístĒní znázornĒné na výše uvedeném 
diagramu. ÿervení závodníci stojí po pravici hlavního rozhodĀího a bílí závodníci 
po jeho levici. 
Poznámka pro hlavního rozhodĀího a rozhodĀí: všimnĒte si šipek znázorĜujících 
postavení závodníkĪ po úvodním uklonĒní a po ukonĀení zápasu nebo utkání je 
vyzvĒte k návratu do pĪvodních pozic pro závĒreĀné uklonĒní. 
Arbitr sedí Āelem k Shomen a pozoruje prĪbĒh zápasu nebo utkání. 

Rozhodēí� Rozhodēí�

Rozhodēí� Rozhodēí�

Shomen

Arbitr

Bílí�
závodníci�

�ervení�
závodníci�Hlavní�

rozhodēí�
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ÿlánek 11 – Kritéria pro rozhodování 
Hlavní rozhodĀí sleduje pokyny rozhodĀích a poté vydá rozhodnutí o koneĀném 
výsledku zápasu. Následující tabulka znázorĜuje veškerá možná rozhodnutí soutĒží v 
Kumite i Kata na praporky. 
 
 
 
 
 

Rozhodnutí rozhodĀích Rozhodnutí hlavního rozhodĀího 
1 ��{��{��{��{� VítĒzem je bílá 
2 ��{��{��{��z� VítĒzem je bílá 

3 ��{��{��{��×� VítĒzem je bílá 

4 ��{��{��×��z� VítĒzem je bílá / Remíza 

5 ��z��z��z��z� VítĒzem je Āervená 
6 ��z��z��z��{� VítĒzem je Āervená 

7 ��z��z��z��×� VítĒzem je Āervená 

8 ��z��z��×��{� VítĒzem je Āervená / Remíza 

9 ��×��×��×��×� Remíza 

10 ��{��×��×��z� Remíza 

11 ��{��×��×��×� Remíza 

12 ��×��×��×��z� Remíza 

13 ��{��{��z��z� Remíza / VítĒzem je Āervená / VítĒzem je bílá 

14 ��{��{��×��×� VítĒzem je bílá / Remíza 

15 ��×��×��z��z� VítĒzem je Āervená / Remíza 
 

Symboly: z VítĒzem je Āervená 
 { VítĒzem je bílá 
 × Remíza 
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KAPITOLA 4 ROZHODOVÁNÍ KATA 
 
 

ÿlánek 12 – RozmístĒní rozhodĀích v zápasišti 
 
Níže uvedené diagramy znázorĜují rozmístĒní hlavního rozhodĀího a rozhodĀích pĢi 
zápasech se systémem na praporky (diagram vlevo) a s bodovým systémem (diagram 
vpravo). 
Poznámka pro hlavní rozhodĀí a rozhodĀí: všimnĒte si šipek znázorĜujících jejich 
postavení po úvodním uklonĒní a po ukonĀení zápasu nebo utkání je vyzvĒte k návratu 
do pĪvodních pozic pro závĒreĀné uklonĒní. 
Arbitr sedí Āelem k Shomen a pozoruje prĪbĒh zápasu nebo utkání. 
 
 
 
 

 

Rozhodēí� Hlavní�rozhodēí� Rozhodēí Rozhodēí Hlavní�rozhodēí� Rozhodēí

Shomen� Shomen�

Bílí�
závodníci�

�ervení�
závodníci�

Rozhodēí Závodníci

Rozhodēí� � � Rozhodēí� Rozhodēí � Rozhodēí

Rozhodēí�
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ÿlánek 13 – Kritéria pro rozhodování 
 
Body se udĒlují za následující kritéria: 
 
1 Rozpoložení mysli a ducha a správný oĀní kontakt 
2 CelkovĒ perfektní provedení 
3 ÚroveĜ síly 
4 Kontrakce a expanze tĒla 
5 ZmĒna v rychlosti provádĒných technik 
6 Linie provedení neboli Embusen 
7 Hladký pohyb chodidel 
8 PorozumĒní významu pĢedvádĒných technik 
9 ZnázornĒní základní podstaty vybrané Kata 
10 Celková plynulost pohybĪ 

 
 Prvky, které souvisí se sekvencí cviĀení Kata a mají vliv na bodové ohodnocení 

1 Závodník se nevrátil do výchozí pozice 
2 Závodník udĒlal chybu, ale ihned ji opravil a v pĢedvádĒní Kata 

znovu pokraĀuje 
3 Závodník vynechal pohyb, ale v pĢedvádĒní Kata pokraĀuje 
4 Závodník udĒlal vážnou chybu a vynechal nĒkolik pohybĪ 
5 Závodník se zastavil v prĪbĒhu pĢedvádĒní Kata 
6 Závodník byl pĢerušen hlavním rozhodĀím 

 
 Základní kritéria pro rozhodování 

1 Držení tĒla 
2 Rovnováha 
3 Postoje a) ŠíĢka a délka 

 b) Dotyk chodidla s podlahou 
 c) Pozice bokĪ 
 c) Rotace bokĪ 

4 4 základní prvky neboli Kihon  
a) PromĒna Āástí tĒla ve „zbranĒ” 
b) Síla a zamĒĢení technik 
c) UmístĒní na správnou zásahovou plochu 
d) Správný sled technik 
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KAPITOLA 5 DODATEÿNÉ INFORMACE 
 
 

ÿlánek 14 – Turnaj kategorie chlapcĪ a dívek / Turnaj kategorie 
dospĒlých žen 
 
Pravidla a pĢedpisy týkající se tĒchto turnajĪ jsou uvedeny v pĢedchozím dokumentu. 
 
 
ÿlánek 15 – Turnaj kategorie seniorĪ 
 
Pravidla a pĢedpisy týkající se tĒchto turnajĪ jsou uvedeny v pĢedchozím dokumentu. 
 
 
 
ÿlánek 16 – Revize tohoto dokumentu 
Tento dokument smí pozmĒnit Shihan-Kai (komise mistrĪ), pokud jsou zmĒny 
schváleny dvoutĢetinovou vĒtšinou pĢítomných ĀlenĪ. 
 
 
Dodatková klauzule 
 
Datum revize: 11. kvĒten 1996 
Datum revize: 14. srpen 2004 
Datum revize: 29. kvĒten 2011 
Datum poslední revize: 
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ZVLÁŠTNÍ SMđRNICE PRO ZÁKLADNÍ JEDNOKROKOVÉ 
KUMITE 
NEBOLI 

KIHON-IPPON KUMITE 
 

ZAHÁJENÍ ZÁPASU NEBO UTKÁNÍ 
 

1. Po vyzvání nastoupí 2 vybraní závodníci na urĀené výchozí pozice a navzájem 
se ukloní. 

2. Hlavní rozhodĀí zahájí zápas slovním povelem Start neboli Hajime. 
Poznámka: ÿervená strana vždy zaĀíná jako první. Dále se jednotlivé strany 

stĢídají v útocích. 
 

ÚTOÿNÉ TECHNIKY 
 

1. Úder do obliĀeje neboli Jodan Oi-Zuki – útok pod nos a v tomto konkrétním 
pĢípadĒ také na spodní Āást brady. 

2. Úder do bĢicha neboli Chudan Oi-Zuki – útok vedený na solar plexus. 
3. Kop zepĢedu do bĢicha neboli Chudan Mae-Geri – útok zadní nohou vedený na 

solar plexus. 
Poznámka: Výše uvedené techniky se provádĒjí pravou rukou a pravou nohou. V 

  pĢípadĒ remízy se výše uvedené techniky opakují, ovšem s použitím 
  levé ruky a levé nohy. 

3. PĢi útoku musí být dodržena správná vzdálenost. ÚtoĀící závodník odkroĀí 
nohou zpĒt a provede kryt spodního pásma neboli Gedan-Barai. Každý útok 
musí být pĢed provedením zĢetelnĒ ohlášen. 
Poznámka: PĢi kopu vpĢed neboli Mae-Geri se obĒ paže napĢímí a drží se 

 podél tĒla. 
4. Po dokonĀení sekvence útoku a obrany se oba závodníci souĀasnĒ vrátí do 

neutrální pozice neboli Shizentai. ÚtoĀící závodník ustoupí zpĒt a navrátí se 
do neutrální pozice, bránící se závodník vykroĀí vpĢed a také se vrátí do 
neutrální pozice. 
Poznámka: Pokud vzdálenost mezi závodníky není správná, naĢídí jim hlavní 

 rozhodĀí nebo rozhodĀí, aby vzdálenost poopravili. 
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OBRANNÉ TECHNIKY 
 

1. Lze použít jakoukoli blokující techniku nebo posun tĒla. 
2. Povolen je jakýkoli protiútok na jednu ze zásahových ploch uvedených v 

„Pravidlech a smĒrnicích turnaje ” (kap. 3, Āl. 21, bod 1), ale lze použít jen 
jeden protiútok. 

 
DODATEÿNÉ BODY 
 

1. ÚtoĀnou nebo obrannou techniku lze použít jen jednou. 
2. Každý útok a každý protiútok je doprovázen jedním výkĢikem neboli Kiai. 
 

VÝSLEDEK ZÁPASU NEBO UTKÁNÍ 
 

1. O koneĀném výsledku zápasu nebo utkání rozhoduje hlavní rozhodĀí spolu se 
4 dalšími rozhodĀími. 

2. V pĢípadĒ remízy se opakují stejné útoky, ovšem útoĀník tentokrát zahájí 
útok levou konĀetinou. Poté musí rozhodĀí vyhlásit vítĒze. 

 
ZAKÁZANÉ PRVKY 
 
Souvisící s útokem 

1. PĢedstíraný pohyb, jehož úĀelem je pĢimĒt soupeĢe k pohybu, a následný útok 
na soupeĢe. 

2. Prudký pohyb tĒla smĒrem k soupeĢi nebo pohyb o více než jeden základní 
krok vpĢed za úĀelem útoku. 

3. Z neutrální pozice neboli Shizentai musí být útok veden po pĢímé linii vpĢed, 
nikoli v linii pohybu soupeĢe, který se mohl pĢed dokonĀením útoku pohnout. 
Pozor: Chodidlo útoĀícího závodníka, kterým vykroĀil vpĢed, musí skonĀit 

mezi nohama soupeĢe. PĢi provedení musí být použita základní 
technika. 

4. Útoky na oblast obliĀeje a bĢicha provedené silovými pohyby, napĢíklad 
stlaĀením paže dolĪ ve chvíli, kdy soupeĢ provádí blokovací techniku. 

5. PĢíliš rychlé stažení ruky, která provádí útok. 
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Souvisící s obranou 
 

1. Kontakt nebo zasažení útoĀícího závodníka jinak než blokující technikou, 
která má být použita. 

Pozor: Nesmí dojít k žádnému kontaktu soupeĢe kromĒ kontaktu pĢi 
provedení blokující techniky. 

2. Jakékoli kombinaĀní techniky; podmetení útoĀníka – Ashi-Barai; jakékoli 
techniky hodĪ nebo držení kloubĪ. 

3. Blokování soupeĢova druhého lokte pĢi provádĒní blokující techniky v oblasti 
bĢicha. 
Pozor: Správný kryt se provádí na zápĒstí útoĀníka. 

4. Jakékoli silové pohyby pĢi provádĒní blokující techniky v oblasti obliĀeje, 
které mohou zpĪsobit ztrátu rovnováhy útoĀníka. 

5. Používání jakýchkoli silových pohybĪ ve spodním pásmu pĢi provádĒní blokující 
techniky v oblasti bĢicha. 

6. PĢíliš rychlé stažení ruky, která provádí protiútok. 
 

KRITÉRIA VEDOUCÍ K DISKVALIFIKACI 
 

1. V pĢípadĒ, že je identifikován zakázaný prvek, poradí se hlavní rozhodĀí s 
rozhodĀími, oznámí své rozhodnutí o stupni závažnosti a udĒlí odpovídající 
trest, buč upozornĒní neboli Keikoku, varování neboli Chui, diskvalifikaci 
neboli Hansoku, pĢípadnĒ vyhlásí absolutní diskvalifikaci neboli Shikkaku. 

2. Více informací naleznete v sekci Kritéria vedoucí k diskvalifikaci (HANSOKU) v 
dokumentu Pravidla a smĒrnice turnaje. 
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ZVLÁŠTNÍ SMđRNICE PRO JEDNOKROKOVÉ KUMITE VE 
VOLNÉM STġEHU�

NEBOLI�

JIYU-IPPON KUMITE 
 
 

ZAHÁJENÍ ZÁPASU NEBO UTKÁNÍ 
1. Po vyzvání nastoupí 2 vybraní závodníci na urĀené výchozí pozice a navzájem 

se ukloní. 
2. Hlavní rozhodĀí zahájí zápas slovním povelem Start nebo Hajime. Oba 

závodníci vykroĀí vpĢed v bojovém postoji Kamae a zaĀíná vždy Āervená 
strana. Po dokonĀení každé sekvence útoku, krytu a protiútoku se soupeĢi 
zastaví v bojovém postoji Kamae ve správné vzdálenosti neboli Maai a poté 
se vrátí zpĒt do výchozích pozic, pĢiĀemž setrvají nadále v bojovém postoji 
Kamae. Oba závodníci poté vyĀkají na povel hlavního rozhodĀího ke 
znovuzahájení boje, naĀež zaĀíná buč Āervená, nebo bílá strana. 

3. Závodníci si mohou vybrat bojový postoj Kamae. DoporuĀuje se však, aby 
závodníci na turnaji v kategorii juniorĪ zaujali postoj s rukama pĢed tĒlem. 

4. Poté, kdy obĒ strany dokonĀí útoky, se závodníci vrátí do urĀených výchozích 
pozic a vyĀkají rozhodnutí rozhodĀích. 

5. V souladu s naĢízeními ustanovenými v dokumentu Pravidla a smĒrnice turnaje 
musí oba závodníci nosit chrániĀe rukou. 

 
 

ÚTOÿNÉ TECHNIKY 
1. Úder do obliĀeje neboli Jodan Oi-Zuki – útok pod nos a v tomto konkrétním 

pĢípadĒ také na spodní Āást brady. 
2. Úder do bĢicha neboli Chudan Oi-Zuki – útok vedený na solar plexus. 
3. Kop zepĢedu do bĢicha neboli Chudan Mae-Geri – útok zadní nohou vedený na 

solar plexus. 
Poznámka: Výše uvedené techniky se provádĒjí pravou rukou a pravou nohou.  

V pĢípadĒ remízy se výše uvedené techniky opakují, ovšem s použitím levé 
ruky a levé nohy. 

4. PĢi útoku musí být dodržena odpovídající vzdálenost a každý útok musí být 
pĢedem jasnĒ ohlášen. 

Poznámka:  Pokud vzdálenost mezi závodníky není správná, naĢídí jim hlavní  
  rozhodĀí nebo rozhodĀí, aby vzdálenost poopravili. 

 
 



43�

OBRANNÉ TECHNIKY 
 

1. Lze použít jakoukoli blokující techniku nebo posun tĒla. 
2. Povolen je jakýkoli protiútok na jednu ze zásahových ploch uvedených v 

„Pravidlech a smĒrnicích turnaje ” (kap. 3, Āl. 21, bod 1), ale lze použít jen 
jeden protiútok. 

 
DODATEÿNÉ BODY 
 

1. ÚtoĀnou nebo obrannou techniku lze použít jen jednou. 
2. Každý útok a každý protiútok je doprovázen jedním výkĢikem neboli Kiai. 
3. Když je dosažena správná vzdálenost pro útok (Maai), musí závodník zahájit 

útok. Situace, kdy byla dosažena správná vzdálenost pro útok (Maai), ale útok 
nebyl zahájen, je nepĢípustná. 

4. Bránící se závodník nesmí zvĒtšit vzdálenost od útoĀníka tím, že od nĒj 
poodstoupí. 

5. PĢedstírání pohybu neboli Kensei je zakázáno. 
 

ZAKÁZANÉ PRVKY 
 
Souvisící s útokem 

1. PĢíliš krátká vzdálenost a prudký pohyb tĒla smĒrem k soupeĢi. 
2. PĢíliš rychlé stažení ruky, která provádí útok. 
3. Kontakt nebo zasažení soupeĢe. 
4. Blokování nebo posun tĒla pĢi protiútoku. 
5. Uchopení nebo pĢidržování soupeĢe. 
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Souvisící s obranou 
1. Závodník tĢikrát vystoupí mimo zápasištĒ. Za první únik ze zápasištĒ se 

udĒluje upozornĒní neboli Keikoku, za druhý únik se udĒluje varování neboli 
Chui a za tĢetí únik se udĒluje diskvalifikace neboli Hansoku. 

2. Závodník blokuje a zároveĜ provádí protiútok. 
Poznámka: Více informací naleznete v sekci Kritéria vedoucí k diskvalifikaci 

(HANSOKU) v dokumentu Pravidla a smĒrnice turnaje. 
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ZVLÁŠTNÍ SMđRNICE PRO ROZHODOVÁNÍ  
KIHON-IPPON KUMITE�

A 
JIYU-IPPON KUMITE 

 
ROZPOLOŽENÍ MYSLI ZÁVODNÍKĩ 
 

1. Správné chování 
2. Bojovný duch a úsilí 
3. OĀní kontakt 
4. Postoj a pĢipravenost 
 

VZDÁLENOST NEBOLI MAAI 
 
1. Správná vzdálenost a úhel provedení technik vĪĀi zásahové ploše. 
2. Správné naĀasování krytĪ a správné blokování útokĪ v zápĒstí a kotníku 

soupeĢe, správné odklonĒní útoku a odklon tĒla od linie útoku. 
3. Zda je blokující technika praktická a pohyb tĒla je v souladu s pohybem 

soupeĢe. 
4. Správný výbĒr protiútoku z obranné pozice a v souladu se vzdáleností a 

rychlostí provedení daného prvku. 
5. Nehybnost stojné nohy pĢi zahájení blokující nebo útoĀné sekvence. 
 

ZAMđġENÍ SÍLY 
 

1. Míra využití tĒla k zamĒĢení síly. 
2. Hladká rotace bokĪ a pohyb chodidel a správný smĒr tĒla a nasmĒrování 

technik. 
3. Správné držení tĒla a postoj a stupeĜ promĒny Āástí tĒla v útoĀné a obranné 

„zbranĒ“. 
4. Správný výkĢik neboli Kiai, jednotnost ducha a síly. 
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ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VOLNÝ BOJ 
NEBOLI 

JIYU KUMITE 
V TURNAJÍCH KATEGORIE CHLAPCĩ A DÍVEK 

 
1. Zápas ve volném boji (Jiyu Kumite) je povolen od nižšího stupnĒ základní 

školy, tj. ve vĒku od 9 let výše. 
2. Platí pokyny stanovené v pĢedchozím dokumentu Pravidla a smĒrnice turnaje 

nebo pokyny stanovené poĢádající organizací. 
3. V soutĒži družstev se nepovolují smíšená družstva chlapcĪ a dívek. 
4. Nepovolují se zápasy závodníkĪ s velkým vĒkovým rozdílem mezi mladšími a 

staršími závodníky. 
5. Ve všech zápasech a utkáních v Kumite je zakázán dotyk obliĀejové Āásti 

neboli Jodan. 
6. Rozhodovací kritéria týkající se technik se zakládají zejména na hledisku 

bezpeĀnosti, naĀasování a vzdálenosti. 
7. Ve všech zápasech v Kumite jsou zakázány kopy závodníka ležícího na zemi. 
8. Chlapci a dívky musí povinnĒ nosit prĪhledný chrániĀ ústní dutiny, rukavice a 

chrániĀ hrudníku. 
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ZVLÁŠTNÍ SMđRNICE PRO TURNAJE V KATA �
 V KATEGORII CHLAPCĩ A DÍVEK 

 
 

Následující pokyny platí pro dĒti a mládež mladší 18 let (vĀetnĒ): 
 

1. Systém na praporky se používá do vyhlášení 8 nejlepších závodníkĪ s použitím 
tohoto seznamu povinných základních Kata neboli Shitei Kata: 

 Heian Shodan. Heian Nidan. Heian Sandan. Heian Yondan,�
Heian Godan. Tekki Shodan 

 Závodník, který dokonĀí Kata dĢíve než soupeĢ, musí vyĀkat, až hlavní 
rozhodĀí vydá závodníkĪm povel k návratu do pozic neboli Naore. 

2. V soutĒži družstev se nepovolují smíšená družstva chlapcĪ a dívek. 
3. Nepovolují se zápasy závodníkĪ s velkým vĒkovým rozdílem mezi mladšími a 

staršími závodníky. 
4. Další související informace naleznete v dokumentu Pravidla a smĒrnice 

turnaje. 
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 SIGNÁLY RUKOU A PRAPORKY POUŽÍVANÉ 
ROZHODÿÍMI V ZÁPASIŠTI 

 
1. Hlavní rozhodĀí používá následující signály rukou 

    
ZaĀátek zápasu na 1 bod 

Shobu Ippon Hajime 
Stop 
Yame 

Návrat zpĒt do pozic 
Moto No Ichi 

Znovuzahájení zápasu 
Tsuzukete Hajime 

    
Pƽl�bodu�
WazaͲAri�

1�bod�
Ippon�

Bez�bodu�
Torimasen�

Rychlejší�útok�
Hayai�

� � � �
Simultánní�útoky�ve�stejný�

okamžik�
Aiuchi�

Nesprávná�vzdálenost�
Maai�

Blokovaný�útok�
UketeͲmasu�

�

� � � �
Útok�mimo�zásahovou�

plochu�
NuketeͲmasu�

Útok�mimo�zásahovou�
plochu�

NuketeͲmasu�

Útok�mimo�zásahovou�
plochu�

NuketeͲmasu�

Útok�mimo�zásahovou�plochu�
NuketeͲmasu�
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1. Hlavní rozhodĀí používá následující signály pomocí 

rukou 
 

    
Slabý útok 

Yowai 
UpozornĒní 

Keikoku 
Varování 

Chui 
Diskvalifikace 

Hansoku 

    
Únik�ze�zápasištĢ�

Jogai�
Remíza�
Hikiwake�

Svolání�rozhodēích�k�poradĢ�
Shugo�

� � � �
Dobrovolné�odstoupení�

Kiken�
Absolutní�diskvalifikace�

Shikkaku�
Sebeohrožování�

Mubobi�
�
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2. RozhodĀí používají následující signály pomocí praporkĪ 

Tmavý praporek je Āervený, svĒtlý je bílý 

 

    
PĢipravit, start 

Yoi, Hajime 
Pƽl�bodu�
WazaͲAri 

1�bod�
Ippon 

Simultánní�útoky�ve�stejný�
okamžik�
Aiuchi 

    
Blokovaný�útok�
UketeͲmasu�

Útok�mimo�zásahovou�
plochu�

NuketeͲmasu�

Útok�mimo�zásahovou�
plochu�

NuketeͲmasu�

Útok�mimo�zásahovou�
plochu�

NuketeͲmasu�

� � � �
Bez�bodu�
Torimasen�

�

Rozhodēí�dobƎe�nevidí�
Mienai�

�

UpozornĒní 
Keikoku 

�

Varování vedoucí k 
diskvalifikaci 
Hansoku Chui�
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2. RozhodĀí používají následující signály pomocí praporkĪ 

Tmavý praporek je Āervený, svĒtlý je bílý 

 

    
Diskvalifikace 

Hansoku 
Únik�ze�zápasištĢ�

Jogai 
Slabý útok 

Yowai 
Remíza�
Hikiwake 

    
Rychlejší�útok�

Hayai�
Nesprávná�vzdálenost�

Maai�
Sebeohrožování�

Mubobi�
�
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