Soutěžní řád LSKe z.s. ČSKe 2022
Platnost od 2022
Liberecký svaz karate z.s.
Oficiální zástupce se sportovní autoritou pro ČSKe.
www.libereckekarate.cz

Obsah
ČÁST PRVNÍ ................................................................................................................................................ 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁSADY ................................................................................................................................... 1
ČÁST DRUHÁ .............................................................................................................................................. 2
DRUHY SOUTĚŽÍ ........................................................................................................................................................ 2
ČÁST TŘETÍ ................................................................................................................................................. 2
DISCIPLÍNY ............................................................................................................................................................... 2
KATEGORIE .............................................................................................................................................................. 3
ČÁST ČTVRTÁ .............................................................................................................................................. 5
SOUTĚŽNÍ SYSTÉMY ................................................................................................................................................... 5
ČÁST PÁTÁ .................................................................................................................................................. 7
KALENDÁŘ AKCÍ LSKE................................................................................................................................................. 7
ČÁST ŠESTÁ................................................................................................................................................. 7
POŘÁDÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽÍ ................................................................................................................................... 7
SOUTĚŽE BEGINNERS ................................................................................................................................................. 7
SOUTĚŽE +6KYU. ...................................................................................................................................................... 8
SOUTĚŽE NÁRODNÍHO POHÁRU ................................................................................................................................... 8
ČÁST SEDMÁ .............................................................................................................................................. 9
PODMÍNKY STARTU NA SOUTĚŽÍCH LSK ......................................................................................................................... 9
ČÁST OSMÁ ................................................................................................................................................ 9
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ........................................................................................................................ 9

Část první
Úvodní ustanovení a zásady
a) Orgány LSKe a účastníci soutěží postupují při soutěžích v souladu s předpisy přijatými
LSKe, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, jakož i mezinárodními
smlouvami, kterými je Česká republika vázána (dále jen "předpisy").
b) Orgán LSKe uplatňuje při soutěžích svou pravomoc pouze k těm účelům, ke kterým mu

byla předpisy LSKe nebo na základě předpisů LSKe svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla
svěřena.
c) Orgán LSKe šetří práva a oprávněné zájmy účastníků soutěže, jichž se činnost orgánu LSKe
v jednotlivém případě dotýká, a může do těchto práv a oprávněných zájmů zasahovat jen
za podmínek stanovených předpisy a pouze v nezbytném rozsahu.
d) Orgán LSKe dbá na to, aby každé jeho přijaté řešení bylo v souladu s pravidly „fair play“,
etiky karate, a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
e) Účastník soutěže je povinen po celou dobu soutěže (včetně cesty na soutěž a ze soutěže)
zachovávat etiku karate, obecně platná pravidla slušného chování a sportovního
vystupování, popřípadě konkrétní pokyny dané propozicemi soutěže.
f) Z hlediska zdravotní způsobilosti startuje každý závodník na soutěži na svou odpovědnost,
případně na odpovědnost svého zákonného zástupce. Tím není dotčeno ustanovení čl. 19
odst. 8 písm. d).
g) Pořádání soutěží je službou členské základně LSKe a karatistické veřejnosti. Orgán LSKe
má povinnosti chovat se k účastníkům soutěže zdvořile a podle možnosti jim vycházet
vstříc. Stejnou povinnost mají i účastníci soutěže ve vztahu k orgánu LSKe a vůči sobě
navzájem.
h) Orgán LSKe v souvislosti se svým jednotlivým úkonem poskytne účastníkovi soutěže
přiměřené poučení o jeho právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a
osobním poměrům účastníka soutěže potřebné.
i) Orgány LSKe vzájemně spolupracují v zájmu dobrého pořádání soutěží.

Část druhá
Druhy soutěží
Druhy soutěží LSKe se dělí následovně:
a) Krajský pohár– 3 kola (žáci + dorost + junioři + senioři + masters)
b) Liberecký pohár talentů – 3 kola (viz kategorie a disciplíny beginner)

Část třetí
Disciplíny
(1) Na soutěžích „Krajský pohár“ probíhá soutěž v těchto disciplínách:
a) kata jednotlivci

b) kata tým
c) kumite jednotlivci
(2) Na turnajích „Liberecký pohár talentů“ probíhá soutěž v těchto disciplínách:
a)
b)
c)
d)
e)

karate agility (bez až 7.kyu)
kihon-ido (bez až 7.kyu)
kumite balloon (bez až 7.kyu)
kata beginner (8. až 7.kyu)
kumite beginner (8. až 7.kyu)

Kategorie
Kategorie Krajského pohárů:

(1) Věkové kategorie v disciplíně kata jednotlivci se dělí následovně:
a) Masters muži závodníci ve věku 40 let a více
b) Masters ženy závodnice ve věku 35 let a více
c) muži (senioři) závodníci ve věku 16 let a více
d) ženy (seniorky) závodnice ve věku 16 let a více
e) muži U21 závodníci ve věku 18 až 20 let včetně
f) ženy U21 závodnice ve věku 18 až 20 let včetně
g) junioři závodníci ve věku 16 až 17 let včetně
h) juniorky závodnice ve věku 16 až 17 let včetně
i) dorostenci závodníci ve věku 14 až 15 let včetně
j) dorostenky závodnice ve věku 14 až 15 let včetně
k) starší žáci závodníci ve věku 12 až 13 let včetně
l) starší žákyně závodnice ve věku 12 až 13 let včetně
m) mladší žáci 10-11 závodníci ve věku 10 až 11 let včetně
n) mladší žákyně 10-11 závodnice ve věku 10 až 11 let včetně
o) mladší žáci 7-9 závodníci ve věku 7 až 9 let včetně
p) mladší žákyně 7-9 závodnice ve věku 7 až 9 let včetně

(2) Věkové kategorie v disciplíně kumite jednotlivci se dělí následovně:
a) Masters muži závodníci ve věku 40 let a více
b) Masters ženy závodnice ve věku 35 let a více
c) muži (senioři) závodníci ve věku 18 let a více
d) ženy (seniorky) závodnice ve věku 18 let a více

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

muži U21 závodníci ve věku 18 až 20 let včetně
ženy U21 závodnice ve věku 18 až 20 let včetně
junioři závodníci ve věku 16 až 17 let včetně
juniorky závodnice ve věku 16 až 17 let včetně
dorostenci závodníci ve věku 14 až 15 let včetně
dorostenky závodnice ve věku 14 až 15 let včetně
starší žáci závodníci ve věku 12 až 13 let včetně
starší žákyně závodnice ve věku 12 až 13 let včetně
mladší žáci 10-11 závodníci ve věku 10 až 11 let včetně
mladší žákyně 10-11 závodnice ve věku 10 až 11 let včetně
mladší žáci 7-9 závodníci ve věku 7 až 9 let včetně
mladší žákyně 7-9 závodnice ve věku 7 až 9 let včetně

(3) Věkové kategorie v disciplíně kata tým se dělí následovně:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

muži (senioři) závodníci ve věku 16 let a více
ženy (seniorky) závodnice ve věku 16 let a více
junioři závodníci ve věku 14 až 17 let včetně
juniorky závodnice ve věku 14 až 17 let včetně
st. žáci závodníci ve věku 11 až 13 let včetně
st. žákyně závodnice ve věku 11 až 13 let včetně
ml. žáci závodníci ve věku 7 až 10 let včetně
ml. žákyně závodnice ve věku 7 až 10 let včetně

(4) Hmotnostní kategorie kumite a časové limity zápasů kumite jsou určeny následovně:
Věková kategorie

Hmotnostní kategorie

Časové limity zápasů

Masters muži

BRH (bez rozdílu hmotnosti)

2 minuty

Masters ženy

BRH

2 minuty

muži

-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, BRH

3 minuty

ženy

-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, + 68 kg, BRH

3 minuty

muži U21

-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg

2 minuty

ženy U21

-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, + 68 kg

2 minuty

junioři

-55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg

2 minuty

juniorky

-48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg

2 minuty

dorostenci

-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

2 minuty

dorostenky

-47 kg, -54 kg, +54 kg

2 minuty

starší žáci

-39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg

1,5 minuty

starší žákyně

-42 kg, -50 kg, +50 kg

1,5 minuty

mladší žáci 10-11

-30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg

1,5 minuty

mladší žákyně 10-11

-35 kg, -42 kg, +42 kg

1,5 minuty

mladší žáci 7-9

-27 kg, -32 kg, +32 kg

1 minuta

mladší žákyně 7-9

-30 kg, +30 kg

1 minuta

Kategorie Libereckého poháru talentů:
(1) Věkové kategorie v disciplíně karate agility, kihon-ido, kumite balloon, kata beginner a
kumite beginner se dělí následovně:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

st. žáci závodníci ve věku 12 až 13 let včetně
st. žákyně závodnice ve věku 12 až 13 let včetně
ml. žáci 10-11 závodníci ve věku 10 až 11 let včetně
ml. žákyně 10-11 závodnice ve věku 10 až 11 let včetně
ml. žáci 8-9 závodníci ve věku 8 až 9 let včetně
ml. žákyně 8-9 závodnice ve věku 8 až 9 let včetně
chlapci závodníci ve věku do 7 let včetně
děvčata závodnice ve věku do 7 let včetně

Část čtvrtá
Soutěžní systémy
Pro účely tohoto předpisu se rozumí soutěžními systémy:
1. Systém vyřazovacího boje
Používá se především u jednorázových soutěží, a to losováním dvojic závodníků/týmů, ze
kterých postupuje do další fáze soutěže vždy vítěz daného utkání. Zápis závodníků do
rozpisu dané kategorie (dále jen tzv. „pavouk“) se uskutečňuje prostřednictvím losovacího
programu. Závodníci jsou losováni do utkání prvního kola, popřípadě předkola v případě,
že je počet závodníků jiný, než 1, 2, 4, 8, 16, 32 a dalších čísel řady 2x (x je reálné celé
kladné číslo). Pokud je to možné, závodníci ze stejného klubu nejsou proti sobě zapsáni
do utkání svého úvodního kola. Pokud je to možné jsou závodníci, kteří zvítězili v prvních
dvou kolech, v kole třetím nasazeni do opačných polovin pavouka.

a) Systém vyřazovacího boje s úplnou repasáží
Tento systém se používá pouze s variantou se dvěma třetími místy. Závodníci
postupují pavoukem až do finále. Účastníci finálového zápasu bojují o první a druhé
místo. O jedno třetí místo bojují závodníci vyřazení stejným finalistou. Závodníci jsou
proti sobě losováni ve stejném pořadí, v jakém byli finalistou vyřazeni. O druhé
bronzové umístění se stejným způsobem střetnou závodníci vyřazení druhým
finalistou. Pro turnaje určené soutěžním řádem se z úplné repasáže určí i pátá.
b) Systém každý s každým
Každý ze závodníků/týmů se v tomto systému střetne se všemi závodníky/týmy v dané
kategorii. Tento systém je použit pro kategorii, kde je max počet účastníků 4.

2. Soutěž Beginners
Je možné na soutěži upravit povinnou výbavu pro kumite.

3. Společná a závěrečné ustanovený pro systém soutěží
a)
b)
c)
d)

Pořadatel soutěže může zvolit systém soutěže dle počtu závodníků
Může být upraveno dodatečně v průběhu soutěže
Pro kategorie s počtem 2-4 soutěžících se použije systém soutěže každý s každým.
Může dojít ke sloučení kategorií:
• Sloučení dle věku
• Sloučení dle váhy
• Smíšené kategorie

Vysvětlení:
Cílem je, aby si závodníci více zasoutěžili (proto možnost sloučit kategorie nebo zavést systém
každý s každým), ale pokud dojde ke sloučení kategorií tak závodníci získají body ve své
původní kategorii pro nominaci na MČR resp. Na nominační turnaj.
Pokud i přes sloučení je závodník v kategorii sám a je přihlášen není nutné, aby byl na soutěži
přítomen. Z toho důvodu není možné přihlašování na soutěži.

Část pátá
Kalendář akcí LSKe
Kalendář akcí je přílohou a vypracovává se samostatně.

Část šestá
Pořádání a zajištění soutěží
1. STK na základě skutečné účastni na soutěži připravuje podklady pro fakturaci poplatků za
startovné. Toto platí jen pro členy LSKe. Kluby a soutěžící mimo LSKe platí startovné přímo
na soutěži.
2. Soutěže pořádá LSKe. Požadavky na vybavení prostory a další podmínky pro soutěž jsou
definované směrnicí (dohodou) schválené na Valné hromadě LSKe.
3. Soutěžní kolo Libereckého poháru talentů a Krajského poháru je možné pořádat v rámci
jedné soutěže.

Soutěže Beginners
Proběhnou 3 kola soutěže dle kalendáře. Soutěž je pouze pro účastníky z LSKe.
Nominační klíč:
Za umístění jsou závodníkovi (závodnici) uděleny body a ty se sčítají do konečného žebříčku
body dle umístění jsou následující:
5.místo 6 bodů
3.místo 12 bodů
2.místo 24 bodů
1.místo 36 bodů
Pro Agility
5.místo 6 bodů
4.místo 8 bodů
3.místo 12 bodů
2.místo 24 bodů
1.místo 36 bodů

Pokud nastane shoda bodů rozhoduje se dle následujících kriterií:
a) Pokud jsou závodníci ze stejného klubu je rozhodnutí na vedoucím klubu.
b) Počet zlatých medailí
c) Počet stříbrných
d) Dohoda zástupců klubu
e) Los STK

Soutěže Krajského poháru
Pro nominaci na kvalifikační turnaj bude použit žebříček závodníku vytvořený na základě
umístění na 3 kolech Krajského Poháru. Soutěže se mohou zúčastnit i kluby mimo LSKe.
Body budou přičteny pouze soutěžícím z LSKe. Je nutné instruovat rozhodčí, aby důsledně
vyplňovali umístění i mimo medailové pozice, aby následně STK mohl rozdělit body pro
soutěžící z LSKe.
Nominační klíč:
Za umístění jsou závodníkovi (závodnici) uděleny body a ty se sčítají do konečného žebříčku
body dle umístění jsou následující:
5.místo 6 bodů
3.místo 12 bodů
2.místo 24 bodů
1.místo 36 bodů
Pokud nastane shoda bodů rozhoduje se dle následujících kritérií:
a) Pokud jsou závodníci ze stejného klubu je rozhodnutí na vedoucím klubu.
b) Počet zlatých medailí
c) Počet stříbrných
d) Dohoda zástupců klubu
e) Los STK

Soutěže Národního poháru
Nominace bude probíhat stejným způsobem jako doposud tedy nominovat bude ČSKe.
Nominační klíč:
Dle soutěžního řádu ČSKe, v posledním znění.

Část sedmá
Podmínky startu na soutěžích LSKe
1. Registrace na turnaj přes databázi ČSKe. (platná známka ČSKe)
2. Pro lokální soutěže nezařazené do kvalifikace bude po dohodě s STK povolena registrace i
mimo databázi ČSKe (stále je nutná známka ČSKe)

Část osmá
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tento soutěžní řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.
2. Změny a znění schválila valná hromada LSKe.

Zpracoval: Jan Kašpar
STK LSKe
Dne: 30.12.2021

