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Organizační směrnice pro rok 2021-2022 

 

Tato směrnice upravuje systém organizace soutěží České unie shotokan karate z.s. (dále jen „ČUSK“), 

organizační pravidla pro pořádání těchto soutěží, práva a povinnosti všech účastníků (závodníků, 

rozhodčích, trenérů, funkcionářů a pořadatelů. Všichni zúčastnění musí dbát op zachování etiky  

karate a pravidel „fair play“. 

 

Systém soutěží 

 

Kategorie C – Začátečnické (LITTLE STARS) 

Seriál soutěží pro začátečníky do 6. kyu včetně, ve věku od 6 do 13 let. Každý závodník se může 

zúčastnit maximálně dvou po sobě jsoucích ročníků. Finálové kolo probíhá současně s MČR ČUSK. 

Soutěže pořádají jednotlivé oddíly s organizační i materiální podporou ČUSK. Soutěží se systémem 

vyřazovacího boje s úplnou repasáží, na dvě třetí místa. 

Soutěží se v disciplínách: 

• Kihon  

• Superkick 

• No-contact kumite  

• Agility 

•  

Věkové kategorie Little stars (zařazení do odpovídající věkové kategorie je dáno věkem závodníka 

v den zahájení soutěže): 

• U8 (do 7 let včetně) 

• U10 (do 9 let včetně) 

• U12 (do 11 let včetně) 

• U14 (do 13 let včetně) 

 

Kategorie B – Regionální (KARATE KID CUP) 

Systém oblastních soutěží pro všechny věkové kategorie dle soutěžního řádu, s rozlišením výše 

technických technických stupňů (8 kyu, 7. kyu, 6. kyu a 5-1 kyu). ČUSK pořádá v dané závodní 

sezóně nejméně tři regionální soutěže pro kategorie žactva, dorostu, juniorů a seniorů. Start na 

oblastních soutěžích je otevřený pro všechny karatisty od 8. kyu. Soutěží se systémem vyřazovacího 

boje s úplnou repasáží, na dvě třetí místa. 

 oblast Jižní, Střední a Západní Čechy 

 oblast Severní,Východní Čechy 

 oblast Severní a Jižní Morava 
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Soutěží se v disciplínách: 

• Kata 

• Kumite 

 

Věkové kategorie Karate Kid cup (zařazení do odpovídající věkové kategorie je dáno věkem 

závodníka v den zahájení soutěže): 

Kata  

• U12, U14, U16, U18, senioři 

Kumite  

• U10 chlapci -35, +35, dívky - 35, +35, (8 kyu / 7. kyu / 6. kyu / 5-1 kyu) 

• U12 chlapci -35, +35, dívky - 35, +35 (8 kyu / 7. kyu / 6. kyu / 5-1 kyu) 

• U14 chlapci -45, +45, dívky - 42, +42 (8 kyu / 7. kyu / 6. kyu / 5-1 kyu) 

• U16 chlapci - 63, +63, dívky - 54, +54 (8 kyu / 7. kyu / 6. kyu / 5-1 kyu) 

• U18 chlapci -68, +68, dívky - 59, +59 (8 kyu / 7. kyu / 6. kyu / 5-1 kyu) 

• Senioři muži -75, +75, ženy -61, +61 (8 kyu / 7. kyu / 6. kyu / 5-1 kyu) 

 

Kategorie A- Mistrovské (Mistrovství ČR / Bohemia open) 

Mistrovství České republiky v shotokan karate, je nejvyšší jednorázovou soutěží ČUSK. MČR se 

pořádá v kategoriích jednotlivců a týmů bez rozlišení technických stupňů ve všech  

věkových kategoriích kata a ve všech věkových a hmotnostních kategoriích kumite dle tohoto  

soutěžního řádu. Podmínkou startu na MČR je nominace z regionálních soutěží kategorie 5.-1. kyu a 

to úmístění na 1-5 místě danné věkové či hmotnostní kategorie. MČR je ve všech kategoriích 

otevřena pro držitele mistrovského technického stupně (Dan). Soutěží se systémem vyřazovacího 

boje s úplnou repasáží, na dvě třetí místa. 

 

Věkové kategorie MČR (zařazení do odpovídající věkové kategorie je dáno věkem závodníka v den 

zahájení soutěže): 

Kata a Kata team 

• U12, U14, U16, U18, senioři 

 

Kumite  

• U12 chlapci -35, +35, dívky - 35, +35 

• U14 chlapci -45, +45, dívky - 42, +42 

• U16 chlapci - 63, +63, dívky - 54, +54 

• U18 chlapci -68, +68, dívky - 59, +59 

• Senioři muži -75, +75, ženy -61, +61 
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Kumite OPEN (Ipon shobu) 

• U12 chlapci, dívky  

• U14 chlapci, dívky 

• U16 chlapci, dívky 

• U18 chlapci, dívky 

• Senioři muži, ženy 

 

Ochranné vybavení MČR, regionální soutěže 

povinné:  chrupu, rukou (červené, modré), holení + botičky (červené, modré) 

nepovinné:  suspenzor, bodyprotektor 

 

Podmínky startu na soutěžích ČUSK 

 

Registraci (zaslání přihlášky) na turnaj provádí určený zástupce klubu a za správnou registraci 

odpovídá předseda klubu. Závodník startuje v odpovídající věkové kategorii a hmotnostní kategorii 

stanovené tímto soutěžním řádem. Trenér ověřuje při prezentaci na soutěži správnost zařazení 

závodníka do soutěžní kategorie. Zařazení do věkové kategorie je dáno věkem závodníka v den 

zahájení soutěže. 

 

Soutěžní řád 

 

Pravidla soutěže jsou vypracována tak, aby zajistila jasná rozhodnutí rozhodčích, která jsou snadno 

srozumitelná veřejnosti. 

 

Soutěže ČUSK jsou následující:  

• Soutěže kumite jednotlivců  

• Soutěže kata jednotlivců  

• Soutěže kata družstev  

• Soutěže kumite družstev  

 

Soutěže jsou rozděleny na mužské a ženské kategorie v soutěžích jednotlivců a družstev, Soutěže 

jednotlivců jsou rozděleny do váhových divizí, Týmové soutěže kata a kumite zahrnují tři členy týmu 

a jednu rezervu. Tolerance váhy je pouze 500 gramů ve všech kategoriích. V týmových zápasech 

kumite musí trenér předložit seznam závodníků vedoucímu tatami a pořadí nelze dodatečně měnit, v 

případě změny bude mít tým Shikkaku. Panel rozhodčích Jeden vedoucí zápasu (KANSA). Jeden 

rozhodčí (SHUSHIN) Čtyři rozhodčí (FUKUSHIN) Rozhodčí, rozhodčí a dozor nad zápasem 

(KANSA) zápasu kumite nesmí mít stejnou státní příslušnost ani nesmí být ze stejné národní federace 



ČESKÁ UNIE SHOTOKAN KARATE z.s. STÚ – ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE  

jako jeden z účastníků. Kromě toho musí být pro usnadnění průběhu zápasů/zápasů jmenováni 2 

manažeři tatami, 1 asistent manažera tatami, 1 vedoucí bodování a 1 zapisovatel. Na začátku zápasu 

kumite stojí rozhodčí na vnějším okraji zápasového prostoru. Po levé straně rozhodčího stojí rozhodčí 

č. 1 a 2 a po pravé straně stojí rozhodčí č. 3 a 4. V týmových zápasech, pokud má celý sbor rozhodčích 

požadovanou kvalifikaci, se mohou pozice rozhodčího a rozhodčích v jednotlivých zápasech střídat. 

 

Soutěžní plocha 

Soutěžní plocha bude mít tvar čtverce o straně osm metrů (měřeno zvenčí) a další metr po všech 

stranách jako bezpečnostní prostor. Na každé straně bude volný bezpečnostní prostor o délce dvou 

metrů. V případě použití vyvýšeného soutěžního prostoru by měl mít bezpečnostní prostor na každé 

straně navíc jeden metr. Dvě žíněnky jsou obrácené červenou stranou nahoru ve vzdálenosti jednoho 

metru od středu žíněnky, aby tvořily hranici mezi soutěžícími. Při zahájení nebo pokračování v boji 

stojí soutěžící vpředu a uprostřed žíněnky čelem k sobě. Každý rozhodčí bude sedět v rozích na žíněnce 

v bezpečnostním prostoru. Rozhodčí se může pohybovat po celém tatami, včetně bezpečnostního 

prostoru, kde sedí rozhodčí. Každý rozhodčí bude vybaven červeným a modrým praporkem. Vedoucí 

zápasu bude sedět těsně za bezpečnostním prostorem, za Rozhodčím a vlevo nebo vpravo od něj. Bude 

vybaven červeným praporkem nebo značkou a píšťalkou. Dozorce výsledků bude sedět u oficiálního 

výsledkového stolu, mezi zapisovatelem a časoměřičem. Trenéři budou sedět mimo bezpečnostní 

zónu, po svých stranách na straně tatami směrem k oficiálnímu stolku. Tam, kde je plocha tatami 

vyvýšená, budou trenéři umístěni mimo vyvýšenou plochu. Ohraničení v délce jednoho metru musí 

být v jiné barvě než zbytek plochy tatami. 

 

Rozhodčí 

Oficiální uniforma bude následující: Jednořadé námořnicky modré sako (kód barvy 19-4023 TPX). 

Bílá košile s krátkým rukávem. Oficiální kravata bez sponky. černá píšťalka. Nenápadná bílá šňůrka 

na píšťalku. Obyčejné světle šedé kalhoty bez ohrnutí. Obyčejné tmavě modré nebo černé ponožky a 

černé nazouvací boty pro použití na zápasové ploše. Rozhodčí a rozhodčí ženského pohlaví mohou 

nosit sponu do vlasů a nábožensky předepsanou pokrývku hlavy, rozhodčí a rozhodčí ženského pohlaví 

mohou nosit obyčejný snubní prsten. Soutěžící musí mít bílé hladké, vyžehlené čisté karate-gi. Národní 

znak nebo vlajka země se nosí na levé straně prsou nebo na saku a nesmí přesáhnout celkovou velikost 

12 × 8 cm. Horní díl karate-gi, stažené kolem pasu opaskem, musí mít minimální délku, která zakrývá 

boky, ale nesmí být delší než tři čtvrtiny stehen. Soutěžící ženy mohou pod karate-gi nosit obyčejné 

bílé tričko. Horní díl karate-gi musí být uvázaný. Maximální délka rukávů nesmí být delší než ohyb 

zápěstí a kratší než do poloviny předloktí. Rukávy nesmí být vyhrnuté. Vázání, které drží horní díl 

karate-gi na místě, musí být uvázáno na začátku zápasu. Pokud se v průběhu zápasu utrhnou, soutěžící 

není povinen si karate-gi převlékat. Kalhoty musí být dostatečně dlouhé, aby zakrývaly alespoň dvě 

třetiny holeně, a nesmí sahat pod kotníkovou kost. Nohavice kalhot nesmí být ohrnuté. Soutěžící musí 

mít vlasy čisté a ostříhané na délku, která nebrání hladkému průběhu zápasu. Hachimaki (čelenka) není 
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povolena. Pokud rozhodčí považuje vlasy některého soutěžícího za příliš dlouhé a/nebo nečisté, může 

soutěžícího vyloučit ze zápasu. Skluzavky do vlasů jsou zakázány, stejně jako kovové gumičky do 

vlasů. Stuhy, korálky a jiné ozdoby jsou zakázány. Jedna nebo dvě nenápadné gumičky na jednom 

culíku jsou povoleny. Soutěžící mohou používat nábožensky předepsané pokrývky hlavy: Na hlavě 

musí být černý šátek z hladké látky, který zakrývá vlasy, ale ne oblast krku. Soutěžící musí mít krátké 

nehty a nesmí nosit kovové nebo jiné předměty, které by mohly zranit soupeře. Použití kovových 

zubních rovnátek musí být schváleno rozhodčím a turnajovým lékařem. Soutěžící přebírá plnou 

odpovědnost za případné zranění. Trenéři musí po celou dobu turnaje nosit oficiální dres své národní 

federace a mít na sobě oficiální identifikaci  

 

Ochranné vybavení 

Následující ochranné pomůcky jsou povinné: Rukavice, jeden závodník v červené a druhý v modré 

barvě. Štít na dásně. Chránič těla pro všechny závodníky a chránič hrudníku pro závodnice Chrániče 

holení červené a modré Chrániče nohou červené a modré Brýle jsou zakázány. Měkké kontaktní čočky 

může závodník nosit na vlastní nebezpečí. Nošení nepovoleného oblečení, oděvů nebo vybavení je 

zakázáno. Povinností vedoucího zápasu je před každým zápasem nebo utkáním zkontrolovat, zda mají 

soutěžící na sobě schválené vybavení. Použití obvazů, vycpávek nebo podpěr z důvodu zranění musí 

schválit rozhodčí na základě doporučení turnajového lékaře 

 

Doba trvání zápasu 

• muži a ženy 3 minuty  

• junioři do 21 let 3 minuty  

• kadeti a junioři 2 minuty  

• mladší žáci do 13 let 1,5 minuty  

Čas zápasu začíná, když rozhodčí dá pokyn k zahájení, a zastaví se vždy, když rozhodčí zavolá 

"YAME". Časoměřič musí dávat signály zřetelně slyšitelným zvonkem nebo bzučákem, který 

signalizuje "15 sekund do konce" a "time up". Signál "time up" znamená konec zápasu. Závodníci mají 

mezi jednotlivými zápasy nárok na odpočinek, který se rovná standardní době trvání zápasu. Výjimkou 

je případ změny barvy vybavení, kdy se tato doba prodlužuje na pět minut. 

 

Bodování 

IPPON Dva body  

WAZA-ARI Jeden bod  

Bod je udělen, pokud je technika provedena podle následujících kritérií na bodované ploše:  

IPPON se uděluje za: Kopy Jodan, podmetení nebo pád soupeře a bodování, protiútok Diai,  
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Podmínky pro udělení bodu:  

• Útok provedený s dokonalým načasováním, když se soupeř začal pohybovat směrem k 

útočníkovi, Útok provedený okamžitě, když byl soupeř útočníkem vyveden z rovnováhy,  

• Kombinace účinných útoků,  

• Kombinované použití technik nage a účinných útoků,  

• Všechny techniky se musí dotknout cíle.  

Pokud se oba závodníci pohybují a provádějí techniku současně a s podobnou intenzitou, nazývá se to 

Aiuchi. V tomto případě se útoky navzájem ruší a nezískávají se žádné body.  

WAZA-ARI se uděluje za: Technika, která je dobře provedena, ale není kvalifikována jako 1 bod nebo 

Ippon, je definována jako poloviční bod nebo Waza-Ari. Technika, i když je účinná, provedená po 

pokynu k přerušení nebo zastavení zápasu se neboduje a může vést k potrestání provinilce. Žádná 

technika, i když je technicky správná, nebude bodována, pokud je provedena v době, kdy jsou oba 

soutěžící mimo soutěžní prostor. Pokud však jeden ze soutěžících předvede účinnou techniku ještě 

uvnitř soutěžního prostoru a předtím, než rozhodčí zavolá "YAME", bude tato technika bodována. Z 

bezpečnostních důvodů jsou zakázány hody, při nichž je soupeř uchopen pod pasem, hozen, aniž by 

byl držen, nebo hozen nebezpečně, nebo při nichž je bod otáčení nad úrovní boků, a budou potrestány 

varováním nebo trestem. Výjimkou jsou konvenční techniky karate s přehozením nohou, které 

nevyžadují držení soupeře při provádění přehození, jako jsou de ashi-barai, ko uchi gari, kani waza 

atd. Po provedení hodu se závodník musí okamžitě pokusit o bodovanou techniku, aby byl bod platný. 

 

Soutěžní podmínky pro kumite 

Pokud žádný z obou závodníků nedosáhne plného počtu bodů ve stanoveném čase, každý rozhodčí 

oznámí své rozhodnutí o výsledku zápasu nebo soutěže. Výsledek zápasu nebo soutěže je určen 

rozhodnutím všech rozhodčích dohromady. Rozhodčí poté rozhodne o výsledku zápasu nebo soutěže. 

Kritéria, pokud jsou nějaké body uděleny, jsou-li udělena varování nebo Hansoku Chui, jsou-li udělena 

varování za hranicemi nebo Jogai Chui, jsou-li udělena varování za dobrovolné nebránění nebo 

Muboubi Chui, pokud jeden závodník v daném zápase dominoval více, dovednosti a síla předvedených 

technik, bojový duch a úsilí, které závodník prokázal; pokud bylo uděleno nějaké napomenutí nebo 

Keikoku, správné rozpoložení, které závodník prokázal, množství útoků provedených jedním 

závodníkem ve srovnání s druhým, Sai Shiai Pokud nelze rozhodnout o výsledku zápasu nebo soutěže, 

vyhlásí se remíza nebo Hikiwake. V případě remízy se koná další zápas. Tento opakovaný zápas se 

nazývá Sai-Shiai. Pokud tento opakovaný zápas skončí remízou, koná se druhý opakovaný zápas zvaný 

Sai-Sai-Shiai. Hlavní rozhodčí však může nařídit, aby tento druhý opakovaný zápas byl zápasem 

"náhlé smrti", což znamená, že vítězem je vyhlášen závodník, který skóruje jako první. V zápasech 

družstev, když družstvo vyhraje dostatečný počet zápasů nebo získá dostatečný počet bodů, aby se 

stalo stanoveným vítězem, je zápas prohlášen za ukončený a další zápasy se již nekonají. Po druhém 

opakovaném zápase musí rozhodčí určit vítěze. Sai shiai se uplatní i v soutěžích družstev, v případě 
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hikiwake čtvrtého zápasu kteréhokoli člena družstva, první skóre určuje vítězství, opět se uplatní 

hikiwake sai sai shihai, první skóre určuje vítězství a opět hikiwake sbor rozhodčích rozhodne o vítězi. 

V případech, kdy jsou AKA i AO diskvalifikováni ve stejném zápase hansóku, vyhrají soupeři, kteří 

jsou naplánováni na další kolo (a výsledek se nevyhlašuje), pokud se dvojí diskvalifikace netýká 

zápasu o medaili, v takovém případě bude vítěz vyhlášen hansóku. 

 

Zakázané chování 

Následující činnosti jsou zakázány, Nadměrný kontakt, jít mimo cíl, "divoké" houpací techniky 

provádění nebo úmysl provádět nebezpečné hody, Provádět nebo začít jednat, aby se pokusil 

nebezpečné hody, Používání sprostých slov, slovní posměch nebo neuposlechnout příkazy rozhodčího, 

Po povelu yame nebo povelu Jogai pokračovat v útoku,v zamýšlet nebo zahájit útok na hlavu, Útoky 

otevřenou rukou nebo Nukite na oči nebo hlavu, Přímé útoky na třísla, Pokud byl útok identifikován, 

ale nebyl tak závažný, aby způsobil zranění nebo poškození závodníka, je poté uděleno Chukoku nebo 

Keikoku. Toto napomenutí nemá vliv na rozhodnutí rozhodčích, ale pokud je ve stejném zápase 

uděleno druhé napomenutí, tzv. varování nebo Hansoku Chui, může to vést k diskvalifikaci (Hansoku) 

soupeře a vítězem je vyhlášen druhý závodník. Pokud byl útok označen jako závažný a je v něm zřejmý 

zlý úmysl nebo pokud je závodník vážně zraněn či poškozen, může být soupeři uděleno varování 

(Hansoku Chui ) nebo diskvalifikace (Hansoku ) a druhý závodník je prohlášen za vítěze. Každý 

závodník, který obdržel diskvalifikaci nebo hansoku dvakrát během turnaje, nesmí pokračovat v 

soutěži kumite jednotlivců nebo družstev. Účast v soutěžích kata je však možná. Závodník, který 

obdržel první diskvalifikaci nebo Hansoku, musí být označen červenou páskou umístěnou na horní 

části paže na jedné straně. Když je Hansoku vyhlášeno hlavním rozhodčím, zaznamená to zapisovatel 

na zvláštní dokument, který je předložen hlavnímu rozhodčímu. 

Oficiální seznam kata 

Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan, Tekki Shodan, Tekki Nidan, 

Tekki Sandan, Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Jion, Jiin, Jitte, Hangetsu, Gankaku, Bassai Sho, Kanku 

Sho, Chinte, Unsu, Meikyo, Wankan, Sochin, Nijushiho, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho. 

 

Pravidla kata 

Trenér nebo závodník musí před provedením kata zaregistrovat název kata. Soutěž kata se koná 

vlajkovým systémem s 5 rozhodčími, podle počtu rozhodčích může být systém upraven na 3 rozhodčí, 

na základě rozhodnutí komise rozhodčích.  

Oba Aka nebo AO (Shiro) budou provádět kata společně ve vyřazovacích kolech finále skupiny, 

semifinále a finále kata budou prováděny odděleně. V týmových kata budou týmy vystupovat 

odděleně, V týmových kata budou všichni členové týmu stát čelem k hlavnímu rozhodčímu a musí 

společně pozdravit na startovní čáře a na startovní čáře.  

 

Kritéria rozhodování kata 
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Technický výkon  

Sportovní výkon  

Výkon závodníka se hodnotí od úklonu, kterým kata začíná, až do úklonu, kterým kata končí, s 

výjimkou týmových zápasů o medaile, kde výkon, stejně jako měření času, začíná úklonem na začátku 

kata a končí, když se účinkující ukloní po dokončení bunkai.  

Mírné odchylky podle výuky soutěžícího stylu (rjú-ha) karate budou povoleny. Soutěžící musí v 

každém kole předvést jinou kata. Jednou provedená kata se nesmí opakovat. Povoleny jsou pouze kata 

uvedené ve výše uvedeném seznamu kata. Všechny žákovské kategorie musí ve vyřazovacích kolech 

předvést kata Heian, v semifinále a finále musí být předvedena mistrovská kata. 

Provedení kata Bunkai (platí pro týmové souboje o medaile)  

1. Technické provedení  

a) Postoje 

b) Techniky 

c) Přechody 

d) Časování 

e) Správné dýchání  

f) Soustředění (KIME) 

g) Shoda při prováděným stylem (Ryu-ha) 

2. Atletický výkon 

a) Síla 

b) Rychlost 

c) Rovnováha  

Kritéria diskvalifikace v soutěži kata 

• Provedení nebo ohlášení nesprávné kata.  

• Neuklonění se na začátku a na konci provedení kata.  

• Výrazná pauza nebo zastavení v provedení.  

• Zasahování do funkce rozhodčích (např. když se rozhodčí musí z bezpečnostních důvodů 

přesunout nebo dojde k fyzickému kontaktu s rozhodčím).  

• Spadnutí opasku během výkonu. 

• Překročení celkového časového limitu 5 minut trvání kata a bunkai. 

• Provedení nůžkové techniky na oblast krku v bunkai (Jodan Kani Basami). 

• Nedodržení pokynů hlavního rozhodčího nebo jiné pochybení. 

 

Kritéria pro chyby v kata 

Následující chyby, pokud jsou zjevné, musí být zohledněny:  

• Drobná ztráta rovnováhy.  

• Provedení pohybu nesprávným nebo neúplným způsobem, například neprovedení úplného 



ČESKÁ UNIE SHOTOKAN KARATE z.s. STÚ – ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE  

bloku nebo úderu mimo cíl.  

• Asynchronní pohyb, například provedení techniky před dokončením přechodu těla, nebo v 

případě týmové kata; neprovedení pohybu v jednotě.  

• Použití slyšitelných pokynů (od jakékoliv jiné osoby, včetně ostatních členů týmu) nebo 

teatrální chování, jako je dupání nohou, plácání se do hrudi, paží nebo karategi, nebo nevhodný 

výdech, musí rozhodčí při hodnocení provedení kata považovat za velmi závažné chyby na 

stejné úrovni, jako by se penalizovala dočasná ztráta rovnováhy.  

• Uvolnění opasku do té míry, že během provedení sjíždí z boků.  

• Ztráta času, včetně dlouhého nástupu, nadměrného uklánění nebo dlouhé pauzy před 

zahájením výkonu.  

• Způsobení zranění nedostatečně zvládnutou technikou během bunkai. 
 

Oficiální protest 

Nikdo nesmí protestovat proti rozhodnutí členů hodnotící komise. Pokud se zdá, že postup posuzování 

je v rozporu s pravidly, může protest podat pouze trenér soutěžícího nebo jeho oficiální zástupce. 

Protest bude mít formu písemné zprávy podané bezprostředně po zápase, v němž protest vznikl. 

(Jedinou výjimkou je případ, kdy se protest týká administrativního pochybení. Manažerovi tatami by 

měla být administrativní porucha oznámena okamžitě). Protest musí být předložen zástupci odvolací 

jury. Jury v řádném termínu přezkoumá okolnosti, které vedly k protestovanému rozhodnutí. Po 

zvážení všech dostupných skutečností vypracuje zprávu a je oprávněna přijmout opatření, která mohou 

být požadována. Jakýkoli protest týkající se použití pravidel musí trenér oznámit nejpozději jednu 

minutu po skončení výkonu. Trenér si od manažera tatami vyžádá oficiální formulář protestu a má 

čtyři minuty na to, aby jej vyplnil, podepsal a předložil manažerovi tatami s příslušným poplatkem. 

Manažer tatami neprodleně předá vyplněný protestní formulář zástupci odvolací jury, který bude mít 

pět minut na vydání rozhodnutí. Stěžovatel musí složit protestní poplatek, který odsouhlasil výkonný 

výbor WSF, a ten musí být spolu s protestem podán zástupci odvolací jury. 
 

Ostatní 

Komise rozhodčích: Komise, která řídí, spravuje a kontroluje uplatňování soutěžních pravidel WSF. 

Manažeři zápasové plochy: Zkušenější rozhodčí, kteří jsou pověřeni řízením a školením rozhodčích. 

Rozhodčí: Hlavní rozhodčí, rozhodčí, rozhodčí a rohoví rozhodčí. 

Rozhodčí zápasu : Rozhodčí, rozhodčí a rohoví rozhodčí určení pro jednu zápasovou oblast. 

Odvolací komise: Odvolací komise se skládá ze tří zástupců seniorních rozhodčích jmenovaných 

komisí rozhodčích.  

 

Tato směrnice je schválena Výkonným výborem České unie shotokan karate z.s. s platností 

od 1.6.2021 


