
 
 
 

Český svaz karate, Komise rozhodčích, Nad Kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10          

Kontakt: referee@czechkarate.cz  

 
Mgr. Josef Rajchert, KR ČSKe, předseda  
Jaroslav Nekola, KR ČSKe, úsek kumite, nominace rozhodčích 
Mgr. Jakub Tesárek, KR ČSKe, úsek kata, administrace, Jaromír Musil, pověřený lektor kata ČSKe 
 

Avizované oficiální školení a seminář rozhodčích ČSKe 2015. 
 

Pořadatel: KR ČSKe , Úsek reprezentace ČSKe, SPORT UNION, o. s. Ústí nad Labem,  
Místo školení: Masarykova nemocnice, o. z. Ústí nad Labem budova B, V. patro  
                         Do-jo ZŠ Rabasova, Dobětice, Ústí n. L.  
Datum konání: pátek 13. 3. 2015- sobota 14. 3. 2015  
Program:  
Pátek 17,30 sraz, registrace Masarykova nemocnice Ústí n. L.  
                            (Průkazy karate, lékařská prohlídka, poplatek)  
           18,00 zahájení semináře a školení.  
Výklad Pravidel, shrnutí dosavadní praxe frekventantů, poznatky z uplynulé sezóny, novinky v 
pravidlech- testy licencí kumite a kata, ukončení do 21,00.  
 
Sobota 9,30 sraz, nástup rozhodčích Do-jo ZŠ Rabasova, Dobětice, Ústí n. L.  
           10,00 skupina I. praxe v rozhodování kumite ve spolupráci s úsekem reprezentace ČSKe,    
                     (úbor rozhodčího)  
           10,00 skupina II. zahájení praxe nácviku a rozhodování kata (karate-gi)  
           13,00- 15,00 přestávka na oběd, zajištěn v místě  
           15,00 skupina I. praxe nácviku a rozhodování kata.(karate-gi)  
           15,00 skupina II. praxe v rozhodování kumite ve spolupráci s úsekem reprezentace   
                     ČSKe, (úbor rozhodčího)  
           18,00 předpokládaný závěr,  
           18,30 vyhlášení výsledků školení, předání licencí, hotovostní úhrada poplatku  
                     za licence (viz. směrnice), úbor rozhodčího.  
Úbor:           Na teorii - školení a seminář, povinný kompletní úbor rozhodčího, viz Pravidla  
                     Karate-gi na praxi kata povinné (není přípustný jiný úbor!)  
Poplatek:     400,- Kč za osobu/splatné na místě  
Přihlášky zaslat KR ČSKe do data 10.3.2015  
Ubytování: Individuálně,  
Dodatek: Školení se mohou na základě schválení pořadatele, zúčastnit zdarma, jako pasivní, 
zájemci z řad trenérů (není povinný úbor rozhodčího). Žadatelé o regionální licence se zúčastní v 
úboru.  
O konání případného, náhradního školení mimo oficiální termín a výši poplatku, rozhodne 
VV ČSKe.  
Pravidla rozhodování, Ekonomická směrnice ČSKe ,Směrnice rozhodčích, nominace na soutěže 
2015, propozice soutěží k dispozici na www.czechkarate.cz / ke stažení.  
 
Se sportovním pozdravem  
                                                                                        Mgr. Josef Rajchert, předseda KR ČSKe  
V Ústí nad Labem 10.1.2015 

 

 

 



 

 

 

 

Systém  rozhodování kumite při školení rozhodčích 14.3. 2015, 

 

Závodníci budou rozděleni na věkové kategorie žactvo, dorost, ostatní: 

-  I. skupina  - mladší žactvo je spojení kategorií děvčat s chlapci   

- II. skupina, III. Skupina -  starší žactvo, chlapci a dívky odděleně   

- IV. skupina, V. skupina - dorost chlapci a dívky odděleně   

- VI. Skupina - ostatní kategorie  

 

Systém „soutěže“: 

I. Kategorie - rozhoduje jeden rozhodčí (střídání po třech zápasech v rychlém sledu) 

 – vítěz na první techniku, zjednodušené vyhlašování: AKA/AO -  NOKACHI 

(pokud závodníci v rozumné době do max. 20 sec. nezískají bodování, zápas je ukončen  

HIKIWAKE  za 0 bodů nebo rozhodnutím rozhodčího HANTEI za 1 bod). 

Závodníci se střídají průběžně každý a každým s cílem získat body  rychlou technikou (body si 

připisují do tabulky, ukončení časového limitu kategorie uzavírá možnost bodovat) 

Nezohledňují se – neudělují se (v rozumné míře) penalizace C1 a C2 Jogai…..  

Za kontakt - přímo prohra. 

 

II.Kategorie -  rozhoduje jeden rozhodčí (střídání po dvou zápasech rychlém sledu) - závodníci 

opět systémem, každý s každým, soupeří běhen jedné minuty o zisk vítězství. Vítěz získává dva 

body.  

Nezohledňují se – neudělují se (v rozumné míře) penalizace C1 a C2 Jogai….. 

 Za kontakt - přímo prohra. 

Zápas může skončit nerozhodně za 0 bodů, pokud závodníci nic nepředvedou nebo Hantei na 

převahu dva body (výjimečně). 

 

III. Kategorie -  rozhodují tři rozhodčí, (střídání točením po každém zápase a nastupuje nová 

trojice) – časový limit 1,5 minuty se všemi aspekty rozhodování- originál zápas. Vítěz tři body. 

Po ukončení disciplíny kumite vyhodnocení skupin a předání poháru nejúspěšnějším 

závodníkům. 

Účast libovolného počtu závodníků klubů ČSKe.  

Poplatek 100,-/závodník. Zajištěn pitný režim. Otevřen bufet s občerstvením. 

Přihlášky s počtem závodníků a jejich věkové kategorie do 10.3.2015 na info@karate-

rajchert.cz 

Ukončení akce vyhlášením výsledků v 18,00. 

Akci kumite řídí úsek reprezentace ČSKe, Bc. Miroslav Hýsek/Petra Piskačová 
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