
 
Vážení sportovní přátelé. Po soutěži předminulý týden, která byla zaměřená na sportovní 
přípravu a fyzičku, jsme pro vás připravili další domácí klání. 
Soutěž “Shirokan KATA@HOME”, nebo-li hezky česky “kata doma”. Soutěž má jednoduchá 
pravidla, přičemž to nejdůležitější je vaše pečlivost.  
Soutěž je zaměřená na všechny věkové skupiny s pěknými cenami. 
Pravidla soutěže: 
1) Dle jednotlivých kategorií zacvičit kata a poslat video pro vyhodnocení. Video musí obsahovat 

úklonou na začátku, vyhlášení názvu, provedení kata a úklonou na konci.

2) Na přípravu a finální provedení kata je 7 tréninkových dnů od pondělí 16. 11. do neděle 

22.11.2020.

3) Vyhrává ten, kdo zacvičí nejlepší kata své kategorie. Na přípravu máte kolik chcete pokusů. 

Když to zkazíte, nic se neděje. Prostě to natočíte znova a vyberete to nejlepší co se vám 
povedlo. Každý může zaslat jen jedno vide v kategorii, které se účastní. 

4) Kata budou hodnotit 3 rozhodčí na body dle pravidel JKA. Budeme hodnotit, správnost a 
přesnost provedení kata (sled technik, postoje, techniky), sílu provedení, napětí a uvolnění, 
přístup závodníka.


Kategorie Věk Kata

Mladší přípravka 4 - 6 let Sled cviků: úklona, 10x čokucuki (úder), 1 
kotoul, 10x maegeri, úklona

Mini žáci + žákyně 7 - 9 let Taikyoku Shodan

Mladší žáci + žákyně 10-11 let Volitelná: Heian Shodan, Heian Nidan, Helan 
Sandan

Starší žáci + žákyně 12 – 13 let Volitelná: Heian Shodan, Heian Nidan, Helan 
Sandan, Helan Yondan, Helan Godan

Dorostenci + dorostenky 14 – 17 let Volitelná: Helan Sandan, Helan Yondan, Helan 
Godan, Teki Shodan, Bassai Dai, Empi, Jion

Mistrovská kata 0 - 99 let Nejlepší kata kterou znáš nebo se sám naučíš, 
odlišnou od volitelných kata ve tvé kategori

Shirokan KATA@HOME



Ceny: 1. 2. 3. místo získá medaili + diplom 

Termín:  

Soutěžní video nahraj na mobilní telefon a pošli přes whatsup, messenger, mail na 725 628 
929 nebo shirokan.dojo@icloud.com do 24.11.2020.  

Nejlepší videa pak budou s vaším souhlasem umístěna na Facebook, abyste se mohli 
podívat v rámci skupiny Shirokan Dojo.  

 

Informace:	 Tomáš Kovalovský – ředitel soutěže

	 tel: 725 628 929, email:  shirokan.dojo@icloud.com 


	 	 

	 


Soutěž je uspořádána za podpory dotačních programů města České 
Budějovice.


Kategorie Cviky a body

Mladší přípravka

1. Místo - Skleněná láhev s termoobalem + Talisman 
kimono 

2. Místo - Talisman kimono 
3. Místo - Talisman kimono

Mini žáci + žákyně

Mladší žáci + žákyně

Starší žáci + žákyně

Dorostenci + dorostenky

Mistrovská kata
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