Sportovně-technická komise ČSKe

ČESKÝ SVAZ KARATE
IČ: 005 40 897, Tel. +420 721 317 764
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600
E-mail: stk@czechkarate.cz
Internet: www.czechkarate.cz

V Hradci Králové dne 11. prosince 2020

Určeno pro:
Členskou základnu ČSKe,

Informace STK ČSKe k Mistrovství ČR 2020
Vážení členové ČSKe,
jak Vás již informoval Prezident ČSKe, vedení svazu se aktuálně snaží získat výjimku od
Ministerstva zdravotnictví ČR, aby bylo možné alespoň v omezeném formátu uspořádat
letošní Mistrovství ČR. Proto Vám níže předkládáme základní přehled opatření, která
budeme muset na letošní šampionát aplikovat, stejně jako přehled dalších souvisejících
informací. Předesíláme však, že tento dokument vzniká v době, kdy vedení svazu ještě
neobdrželo konkrétní znění rozhodnutí ministerstva. Je tedy možné, že po sdělení
konkrétních podmínek ze strany ministerstva a NSA bude nutné některé otázky ještě
upravit.

Místo konání MČR

Enteria arena
Sukova třída 1735
530 02 Pardubice

Soutěžní kategorie
Na MČR budou startovat pouze závodníci v oficiálních kategoriích EKF/WKF, s výjimkou
disciplíny kata tým. Na MČR tedy nebudou startovat kategorie žactva, ani kategorie
Masters, a otevřeny tak budou pouze tyto kategorie:
KATA JEDNOTLIVCI
- dorostenci
- dorostenky
- junioři
- juniorky
- muži U21
- ženy U21
- muži
- ženy

KUMITE JEDNOTLIVCI
- dorostenci: -52, -57, -63, -70, +70 kg
- dorostenky: -47, -54, +54 kg
- junioři: -55, -61, -68, -76, +76 kg
- juniorky: -48, -53, -59, +59 kg
- muži U21: -60, -67, -75, -84, +84 kg
- ženy U21: -50, -55, -61, -68, +68 kg
- muži: -60, -67, -75, -84, +84 kg
- ženy: -50, -55, -61, -68, +68 kg

V rámci jednotlivých věkových kategorií bude na MČR rovněž dokončena Česká liga karate
kumite tým, která bude pokračovat svým třetím kolem a následně budou vyhlášeny její
celkové výsledky. Závěrečného kola Ligy se však mohou zúčastnit pouze týmy, které se již
zúčastnily některého z předchozích dvou kol.

Harmonogram MČR
Pátek 18. prosince 2020
- testování na Covid-19 všech účastníků sobotního programu MČR
o testování bude probíhat cca v čase 14:00 – 21:00, a to v přesných
termínech pro každého jednotlivce, které budou stanoveny na základě
rezervačního systému
o každý účastník se musí dostavit k odběrnému místu s předem vyplněným
formulářem, který bude všem účastníkům rozeslán
Sobota 19. prosince 2020
- dopolední blok – všechny kategorie dorostenců a dorostenek
- odpolední blok – všechny kategorie juniorů a juniorek
- testování na Covid-19 všech účastníků nedělního programu MČR (s výjimkou těch,
kteří se účastnili i sobotního programu)
o testování bude probíhat cca v čase 12:00 – 18:00, a to v přesných
termínech pro každého jednotlivce, které budou stanoveny na základě
rezervačního systému
o každý účastník se musí dostavit k odběrnému místu s předem vyplněným
formulářem, který bude všem účastníkům rozeslán
Neděle 20. prosince 2020
- dopolední blok – všechny kategorie mužů a žen
- odpolední blok – všechny kategorie mužů U21 a žen U21
Detailní harmonogram bude zveřejněn po ukončení on-line registrace na soutěž.

Nominace na MČR
Nominace na MČR bude tvořena na základě následujícího klíče:
-

-

6 závodníků postupuje z žebříčku z Národních pohárů (z proběhlých dvou kol)
o v některých kategoriích se může stát, že z důvodu shodného počtu bodů
postoupí 7 závodníků
závodníci postupující na základě krajských nominací
o každý krajský svaz může nominovat jednoho závodníka do každé kategorie
o každý krajský svaz může nad rámec své nominace využít tři divoké karty, a
to do kterékoliv kategorie; divoké karty budou brány jako součást krajské
nominace
o jelikož se letos nemohl konat Kvalifikační turnaj, z předložených krajských
nominací vybere postupující závodníky Rada reprezentace ČSKe
o Rada reprezentace ČSKe provede výběr závodníků tak, aby po registraci
závodníků postupujících z NP byla každá kategorie doplněna do
maximálního počtu osmi závodníků
pokud by některá kategorie nebyla zaplněna na základě závodníků postupujících
z NP a z výběru z krajských nominací, může u takové kategorie využít divokou kartu
Rada reprezentace ČSKe

pozn.: pokud některý ze závodníků postupujících z žebříčku z Národních pohárů nebude
na MČR startovat, nebude docházet k posunu jeho postupového místa na dalšího
závodníka v pořadí. V takovém případě tedy bude kategorie doplněna na základě výběru
Rady reprezentace ČSKe z krajských nominací

Koučové
Vzhledem k nutnosti omezit počet osob v hale budou karty koučů vydávány konkrétně na
jednotlivé soutěžní kategorie. V případě většího počtu koučů může dojít k omezení v počtu
koučů na daný klub.
Každý kouč se tedy musí registrovat jednotlivě na všechny soutěžní bloky a na všechny
kategorie, ve kterých chce jako kouč vystupovat. V ostatních časových bude muset pobývat
mimo sportovní halu.
Koučové musí stejně jako závodníci projít testováním, čemuž bude odpovídat i výše
registračního poplatku.
Vzhledem k výše uvedenému tedy žádáme, aby kluby využívaly co nejmenší počet osob,
které budou funkci kouče zastávat. Kromě jejich úspory na registračních poplatcích bude
takový postup znamenat i ulehčení z hlediska logistiky testování a kontroly počtu osob
v hale.

Soutěžní systém
MČR se koná dle soutěžního řádu ČSKe, pravidel WKF v platném znění a dle dodatků ČSKe
s následujícími výjimkami:
-

nastane-li situace, že na zápasištích nebude k dispozici plný počet rozhodčích, lze
zápasy kumite rozhodovat dle pravidel pro kategorie žactva – tedy v počtu jednoho
rozhodčího a dvou soudců
v disciplíně kata se použije obdobně soutěžní systém obsažený v dodatku č. 15
soutěžních pravidel WKF (tzv. olympijský systém), a to následovně:
o 8 závodníků v každé kategorii bude rozděleno do dvou skupin
o každý závodník zacvičí první kata a obdrží bodové hodnocení od panelu
soudců
o každý závodník zacvičí druhou kata a obdrží bodové hodnocení od jiného
panelu soudců
o každému závodníkovi se započte součet známek obdržených v obou kolech,
podle kterého se určí pořadí závodníků ve skupině
o následují zápasy o medailová umístění:
 první z obou skupin budou proti sobě soutěžit o první a druhé místo
 závodníci, kteří se umístili v jejich skupině na druhém místě, budou soutěžit
se závodníky, kteří se umístili v druhé skupině na třetím místě, o celková
třetí místa

pozn.: v disciplíně kumite se použije systém „každý s „každým“ upravený v oddílu 8.06
Pravidel a dodatků ČSKe, jak jej znázorňuje následující schéma:

Postup z krajských svazů
Prosíme STK jednotlivých krajských svazů, aby pokud možno co nejrychleji připravily své
nominační listiny za daný krajský svaz a náležitě o nich informovaly především svoji
členskou základnu.
Nominační listiny je zároveň potřeba odeslat STK ČSKe na adresu stk@czechkarate.cz, a
to nejpozději do neděle 13.12.2020.
Na webových stránkách www.cubu.info bude spuštěno přihlašování závodníků
nominovaných na základě krajských nominací.
Závodníci, kteří jsou nominovaní krajským svazem, musí potvrdit svůj zájem o start na MČR
právě tímto přihlášením do systému, a to nejpozději do neděle 13.12.2020.
Tato registrace nebude nijak zpoplatněna a bude sloužit pouze pro účely dalšího výběru ze
strany Rady reprezentace ČSKe!
Ze závodníků, kteří tímto způsobem potvrdí svůj zájem startovat na MČR, provede Rada
reprezentace ČSKe výběr, jak je uvedeno výše. Tento výběr bude následně zveřejněn na
webových stránkách svazu a vybraní závodníci se budou registrovat již na samotnou
soutěž.

Registrace na MČR
Registrace na Mistrovství ČR bude probíhat klasicky prostřednictvím databáze ČUBU –
www.cubu.info.
Kromě závodníků v individuálních kategoriích a koučů je potřeba registrovat i všechny
závodníky, kteří budou startovat v Lize.
Registrace závodníků postupujících z žebříčku z Národních pohárů bude probíhat do úterý
15.12.2020.
Registrace bude spuštěna, jakmile budou ČSKe známy podmínky Ministerstva
zdravotnictví ČR, neboť tyto podmínky budou mít vliv na výši startovného, jak je uvedeno
níže.
Na základě počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích následně proběhne registrace
závodníků vybraných Radou reprezentace ČSKe z krajských nominací tak, aby byly
kategorie doplněny do osmi účastníků.
Registrace závodníků postupujících na základě výběru Rady reprezentace ČSKe z krajských
nominací bude probíhat do středy 16.12.2020. Do tohoto termínu se mohou registrovat
rovněž koučové a členové týmů pro Ligu.

Startovné, registrační poplatky
Výše startovného a registračních poplatků pro kouče se bude odvíjet od rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví, které vedení ČSKe zatím neobdrželo.
Pokud bude tímto rozhodnutím nařízeno používat PCR testy, budou částky následující:
-

Startovné – 700,- Kč za jednotlivce (tedy nikoliv za každou kategorii, jak bývá
zvykem na Národních pohárech)
Registrační poplatek koučů – 700,- Kč za jednotlivce.

Aktuálně však vycházíme z předpokladu, že na základě rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví ČR bude možné provádět antigenní testy. V takovém případě budou částky
následující:
-

Startovné – 350,- Kč za jednotlivce (tedy nikoliv za každou kategorii, jak bývá
zvykem na Národních pohárech)
Registrační poplatek koučů – 350,- Kč za jednotlivce.

V obou případech hradí většinu nákladů na testování Český svaz karate z vlastních
prostředků.
Pozn.: Jak bylo uvedeno výše, tento dokument má pouze základní informativní charakter a
v následujících dnech může dojít k jeho změně, zejména s ohledem na konkrétní znění
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR.

Mgr. Jiří Kotala
předseda STK ČSKe

