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INFORMACE K NOVÉMU SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU ČSKE 2014
Vážení členové ČSKe,
na webových stránkách ČSKe byl zveřejněn nový soutěžní řád ČSKe účinný od 1. března 2014, který
zohledňuje především změny v soutěžním systému ČSKe. Tento dokument pro lepší pochopení trochu šířeji
rozvádí některé novinky a zásadní změny, které jsou do soutěžního řádu zaneseny.
Před samotným rozborem některých situací je hned na úvod vhodné poznamenat, že nový soutěžní
řád se nevztahuje na MČR seniorů a Masters 2014 a na finále ligy kumite týmů 2014. Na tyto soutěže se
vzhledem k probíhajícímu soutěžnímu cyklu i nadále vztahuje dosavadní soutěžní řád.

1. Nominace na MČR
Postup na MČR
- jako doposud mohou na MČR startovat finalisté předchozího MČR, závodníci nominovaní krajskými
svazy a závodníci, kteří dostali udělenu divokou kartu Rady reprezentace nebo STK ČSKe. V tomto
ohledu nastává pouze ta změna, že v disciplíně kumite budou moci poražení finalisté startovat
v rámci dané věkové kategorie v kterékoliv hmotnostní kategorii
- dále mohou na MČR startovat postupující závodníci z žebříčku. Opouští se systém dvou žebříčků (z
národních pohárů a nominačních turnajů) a nově bude tvořen nominační žebříček pouze ze tří
národních pohárů pro každou věkovou kategorii.
- národní poháry budou nově pořádány zvlášť pro kategorie žactva a dorostu a zvlášť pro kategorie
juniorů, U21 a seniorů
Počet míst v nominačním žebříčku
- z nominačního žebříčku z národních pohárů bude nově postupovat pouze 8 závodníků
Hmotnostní kategorie disciplíny kumite z hlediska nominace na MČR
- z důvodu, že se v průběhu závodní sezóny konají pouze tři nominační turnaje, stanoví nový soutěžní
řád možnost startovat na MČR i v hmotnostní kategorii o jednu vyšší nebo nižší, než ve které si
závodník zajistí nominaci
- toto opatření se týká pouze hmotnostních kategorií ve stejné věkové kategorii
- toto opatření má být určitou pojistkou zejména pro mladší závodníky, jejichž hmotnost se může
v průběhu jednoho roku diametrálně změnit. Takoví závodníci přitom mohou o některý z turnajů
přijít například vlivem nemoci či zranění, čímž by mohli přijít i o možnost nominovat se ve své
aktuální hmotnostní kategorii. Toto opatření by tedy mělo takovéto riziko alespoň částečně
eliminovat.
- závodníci by však měli i nadále předvídat vývoj své hmotnosti s předstihem a raději startovat již
v kategorii, ve které budou dle předpokladu v době konání MČR. Pokud totiž dojde ke změně
hmotnostní kategorie v průběhu sezóny a závodník bude na jednotlivých turnajích startovat v jiných
hmotnostních kategoriích, body obdržené v různých hmotnostních kategoriích se mu sčítat
nebudou
- uvedené opatření má tedy krýt především ty situace, kdy si závodník zajistí nominaci např. během
jara, na podzim se např. z důvodu zranění nebude moci zúčastnit dalšího národního poháru a
zároveň již bude ve vyšší hmotnostní kategorii.
- soutěžní řád však také stanoví, že takovouto změnu hmotnostní kategorie je závodník povinen
nahlásit STK ČSKe nejpozději týden před konáním MČR. Nejedná se tedy o možnost, že by si
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závodník mohl rozmyslet teprve v den konání MČR, ve které hmotnostní kategorii bude startovat.
Taková varianta by totiž měla vliv na obsazení jednotlivých kategorií, jelikož by se takto některé
kategorie „vyprázdnily“.
pokud tedy u závodníka nastane situace, že bude nucen uvedenou možnost využít, informuje STK
ČSKe nejméně týden před konáním MČR, že bude startovat v jiné hmotnostní kategorii, čímž si
zajistí start v této nové hmotnostní kategorii, avšak z žebříčku své dosavadní hmotnostní kategorie
bude vyškrtnut a jeho postupové místo bude doplněno dalším závodníkem v pořadí
i nadále bude hypoteticky možné získat v průběhu sezóny regulérní postup na MČR ve dvou
hmotnostních kategoriích. V takovém případě bude mít závodník na výběr přímo na místě konání
MČR, ve které z hmotnostních kategorií bude startovat.

2. Kategorie U21
Nově byla do soutěžního řádu zavedena kategorie U21 pro závodníky ve věku 18-20 let. Došlo
k tomu zejména s ohledem na závodníky disciplíny kumite, kteří byli doposud nuceni startovat od 18 let
pouze v kategorii seniorů, což byl pro některé závodníky příliš velký skok. Nově tedy mají závodníci možnost
využít tuto „přechodovou“ kategorii. Dalším důvodem zavedení této kategorie byly i potřeby Rady
reprezentace, neboť kategorie U21 je oficiální kategorií i pro Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, resp.
pro evropské a světové poháry.
Nový soutěžní řád upravuje rovněž možnosti dvojitých startů. Start v kategorii U21 tedy nebude
automaticky vylučovat start v kategorii seniorů. Stejně tak je v tomto ohledu řešena problematika
ostaršování.
Zde je popis základních situací ohledně dvojitých startů:
 v disciplíně kata mohou junioři i nadále startovat i v kategorii seniorů
 závodníci ve věku od 18 do 20 let mohou využít dvojitý start v kategorii U21 i kategorii
seniorů, a to v disciplínách kata i kumite
 junioři budou moci v rámci ostaršení startovat v disciplíně kumite i v kategoriích U21 a
seniorů, avšak pouze v případě, že se bude jednat o národní poháry, které budou
nominačními soutěžemi pro MČR konaného v kalendářním roce, ve kterém tito juniorští
závodníci již z důvodu věku nestihnou účast na MČR juniorů. Totéž platí samozřejmě
obdobně i pro start na samotném MČR. V případě tohoto ostaršení musejí závodníci
předložit příslušný vyplněný formulář.

3. Liga kumite týmů
V rámci ligy kumite týmů nastává organizační změna v tom smyslu, že liga dorostu bude probíhat
spolu národními poháry pro žactvo a dorost a liga juniorů a seniorů bude probíhat spolu s národními poháry
pro juniory, U21 a seniory. Finále ligy bude však i nadále probíhat pro všechny věkové kategorie v rámci
MČR U21, seniorů a Masters.

S případnými dotazy k novému soutěžnímu řádu se obracejte na e-mail STK ČSKe:
stk@czechkarate.cz
V Hradci Králové dne 6. března 2014

za STK ČSKe: Jiří Kotala
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