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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Slovenský zväz karate (ďalej len „SZK“) vydáva tento dodatok k súťažným pravidlám kata
a kumite WKF (ďalej len „pravidlá WKF“), ktorý dopĺňa a mení pravidlá WKF s platnosťou pre
všetky súťaže SZK pre vekové kategórie kadetov, juniorov, do 21 rokov a seniorov.
2. Ustanovenia tohto dodatku SZK nahrádzajú príslušné ustanovenia pravidiel WKF. Ostatné
ustanovenia pravidiel WKF zostávajú nezmenené.
3. Vo všetkých ustanoveniach pravidiel WKF sa v zmysle tohto dodatku SZK skratka WKF nahrádza
skratkou WKF/EKF/SZK.

PRAVIDLÁ KUMITE
ČLÁNOK 1: ZÁPASISKO PRE KUMITE

2. Zápasisko tvorí štvorec tatami schváleného typu WKF/EKF/SZK so stranami 8 metrov (merané
zvonka) s primeraným bezpečnostným priestorom, ktorého odporúčaný rozmer je 1 meter na
každej strane zápasiska. V prípade potreby, môže mať zápasisko rozmer 7 x 7 metrov alebo 6 x 6
metrov (merané zvonka).
7. Kontrolór bodovania sedí za oficiálnym stolíkom medzi zapisovateľom bodovania
a časomeračom. Na súťažiach SZK môže byť funkcia kontrolóra bodovania, zapisovateľa
a časomerača kumulovaná.

ČLÁNOK 2: OFICIÁLNY ÚBOR

ROZHODCOVIA
2. Oficiálny úbor je nasledovný:
Jednoradové sako námorníckej modrej farby s dvoma striebornými gombíkmi s oficiálnym
znakom rozhodcu alebo sudcu WKF/EKF/SZK noseným na hornom vrecku saka.
Biela košeľa s krátkymi rukávmi.
Oficiálna kravata WKF/EKF/SZK nosená bez spony.
Hladké svetlosivé nohavice bez manžiet (Príloha 9).
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Hladké tmavomodré alebo čierne ponožky a čierne topánky bez šnurovania používané na
zápasisku.
Rozhodkyne a sudkyne môžu nosiť sponu do vlasov a pokrývku hlavy z náboženských dôvodov
schváleného typu WKF.
Dĺžka vlasov nesmie presahovať ramená.
Je dovolené nosiť snubný prsteň.
Make-up musí byť diskrétny.
Spolu s oficiálnym úborom sa nesmú nosiť opätky dlhšie ako 6 cm.

PRETEKÁRI
1. Pretekári musia nosiť biele karategi bez pruhov, lemov alebo osobných výšiviek. Národný znak
alebo vlajka krajiny (môžu ho nosiť iba aktuálni členovia širšej reprezentácie SR), prípadne znak
klubu alebo štýlu sa nosia na ľavej strane pŕs kabáta a ich rozmer nesmie presiahnuť 12 cm x 8 cm
(viď príloha 7). Na gi môžu byť umiestnené iba originálne značky výrobcu. Navyše na chrbte
môže byť nosená identifikácia vydaná organizačnou komisiou. Jeden pretekár musí nosiť červený
opasok a druhý modrý opasok. Červené a modré opasky musia byť približne 5 cm široké
a dostatočnej dĺžky tak, aby prečnievali aspoň 15 cm na každej strane uzla. Opasky musia byť
obyčajnej červenej a modrej farby bez akýchkoľvek osobných výšiviek alebo reklám alebo
značiek okrem obvyklých značiek výrobcu.
9. Nasledujúce ochranné prostriedky sú povinné:
9.1. Chrániče rúk schválené WKF/EKF/SZK, jeden pretekár nosí červené a druhý modré.
9.2. Chránič zubov.
9.3. Chránič trupu schválený WKF/EKF/SZK (pre všetkých pretekárov) plus chránič hrude pre
pretekárky.
9.4. Chránič holení schválený WKF/EKF/SZK, jeden pretekár nosí červené a druhý modré.
9.5. Chránič priehlavkov schválený WKF/EKF/SZK, jeden pretekár nosí červené a druhý modré.
9.6. Kadeti, navyše k vyššie uvedenému, môžu nosiť tvárovú masku schválenú WKF/EKF/SZK.
Chrániče genitálií nie sú povinné, ale keď sú nosené, musia byť schváleného typu
WKF/EKF/SZK.
SZK, resp. organizátor súťaže môže odchylne upraviť povinné použitie ochranných prostriedkov,
ktoré však musí byť uvedené v propozíciách súťaže.
KOUČI
1. Kouči musia počas celého turnaja nosiť športovú súpravu a ich oficiálnu identifikáciu SZK.
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ČLÁNOK 3: ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ KUMITE

4. Družstvo mužov sa skladá zo 7 členov, z ktorých 5 členov zápasí v kole. Družstvo žien sa skladá
zo 4 členiek, z ktorých 3 zápasia v kole. SZK si v pozvánke na súťaž vyhradzuje právo na
definíciu iného počtu členov družstva.

VÝKLAD:
IV.

Aby mohli zápasiť, družstvá mužov, musia prezentovať najmenej troch pretekárov, družstvá
žien, najmenej dve pretekárky. Družstvo s nižším ako požadovaným počtom pretekárov prehrá
stretnutie (Kiken). SZK si v pozvánke na súťaž vyhradzuje právo na definíciu iného
minimálneho počtu členov družstva.

VI.

Kouči musia predložiť ich akreditáciu pri oficiálnom stolíku. Kouč musí sedieť na pridelenej
stoličke a nesmie zasahovať do hladkého priebehu zápasu slovne alebo správaním sa.

ČLÁNOK 4: PANEL ROZHODCOV

2. Rozhodca a sudcovia zápasu kumite nesmú mať klubovú príslušnosť žiadneho z účastníkov
zápasu.
3. Okrem toho, na pomoc pri zabezpečení stretnutia budú menovaní niekoľkí časomerači, hlásatelia,
zapisovatelia a kontrolóri bodovania. Na súťažiach SZK môže byť funkcia časomerača, hlásateľa,
zapisovateľa a kontrolóra bodovania kumulovaná.

ČLÁNOK 8: ZAKÁZANÉ SPRÁVANIE

VÝKLAD:
IX.

Pretekári, ktorým bolo uložené ŠIKKAKU za predstieranie zranenia, budú stiahnutí zo
zápasiska a hneď odovzdaní lekárovi súťaže, ktorý okamžite vykoná vyšetrenie pretekára.
Lekár súťaže pred ukončením súťaže predloží lekársku správu na posúdenie rozhodcovskej
komisii. Pretekárom, ktorí predstierajú zranenie sa udelia čo najprísnejšie tresty, až po
doživotný zákaz činnosti pri opakovaných priestupkoch tohto typu.
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ČLÁNOK 11: OFICIÁLNY PROTEST

2. Ak sa postup pri rozhodovaní zdá byť v protiklade s týmito pravidlami, jedine kouč môže podať
protest.
5. Akýkoľvek protest týkajúci sa uplatnenia pravidiel musí byť podaný v písomnej forme
a podpísaný koučom družstva alebo pretekára (ov).
7. Zloženie odvolacej komisie
Odvolacia komisia je zložená z troch rozhodcov vymenovaných rozhodcovskou komisiou (RK).
Každý člen odvolacej komisie musí mať príslušnosť k inému regionálnemu zväzu SZK a klubu.
RK by mala takisto vymenovať troch ďalších dodatočných členov s číselným označením od 1 do
3, ktorí automaticky nahradia ktoréhokoľvek člena pôvodnej odvolacej komisie v prípade
konfliktu záujmu, kedy člen komisie má rovnakú klubovú alebo regionálnu príslušnosť alebo má
pokrvný alebo iný príbuzenský vzťah s ktorýmkoľvek pretekárom alebo družstvom zahrnutými do
protestu.
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PRAVIDLÁ KATA
ČLÁNOK 4: PANEL SUDCOV

1. Pre každé stretnutie bude tatami manažérom menovaný panel piatich sudcov alebo panel troch
sudcov.
2. Sudcovia kata nesmú mať rovnakú klubovú príslušnosť ako ktorýkoľvek z pretekárov.
3. Okrem toho budú menovaní časomerači, zapisovatelia a hlásatelia. Na súťažiach SZK môže byť
funkcia časomerača, zapisovateľa a hlásateľa kumulovaná.
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PRÍLOHA 6: USPORIADANIE ZÁPASISKA PRE KATA
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PRÍLOHA 7: KARATE-GI
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