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ČLÁNOK 1 : ZÁPASOVÁ PLOCHA PRE KATA  
 

 

1.1 Súťažnú plochu pre kata tvorí štvorec tatami schváleného typu WKF/SZK so stranami 8 metrov 
(merané zvonku). Na každej strane bude dvojmetrový voľný bezpečnostný priestor. V prípade, 
ak sa použije vyvýšená súťažná plocha, tento bezpečnostný priestor by mal byť trojmetrový. 

 

1.2 Sudcovia a softvérový technik sedia vedľa seba za stolíkom na konci súťažnej plochy čelom k 
pretekárom. Hlavný sudca (sudca č.1) sedí najbližšie k technikovi, ktorý sedí na konci stolíka. 

 
1.3 Všetci sudcovia a softvérový technik sedia v rade za oficiálnym stolom, podľa možností jedným 

stolom. 
 

1.4 Vo vzdialenosti 1 meter od bezpečnostného priestoru súťažnej plochy nesmú byť žiadne 
reklamné a iné tabule, pútače, bannery atď. 

 
1.5 Kouči  budú sedieť mimo bezpečnostného priestoru, na zodpovedajúcej strane TATAMI čelom 

k oficiálnemu stolíku. Ak sa použije TATAMI na vyvýšenej ploche, kouči budú sedieť mimo tejto 
vyvýšenej plochy, za svojim pretekárom. 

 



 

 

ČLÁNOK 2 : OFICIÁLNY ÚBOR 
 

 

2.1 Sudcovia 

 

2.1.1 Oficiálny úbor pre sudcov: 
a) Jednoradové sako námorníckej farby (kód farby 19-4023 TPX) 
b) Svetlosivé nohavice bez manžiet (kód farby 18-0201 TPX) 
c) Biela košeľa s krátkymi rukávmi 
d) Tmavomodré alebo čierne ponožky a čierne topánky bez šnurovania používané na zápasisku  
e) Oficiálna kravata WKF/SZK nosená bez spony 
f) Čierna píšťalka na diskrétnej bielej šnúrke 

 
2.1.2 Povolené sú nasledujúce doplnky: 

a) Jednoduchá obrúčka / prsteň 

b) Dobrovoľná náboženská pokrývka hlavy schválená WKF 

c) Sponka do vlasov a diskrétne náušnice 
d) Vlasy musia byť zopnuté, povolený je diskrétny make-up  
e) Opätky vyššie ako 4 cm nie je povolené nosiť s oficiálnym úborom rozhodcu/sudcu 

 
2.1.3 Sudcovia musia nosiť oficiálny úbor na všetkých turnajoch, brífingoch, kurzoch. 

 
2.1.4 Oficiálna uniforma rozhodcov môže byť nahradená špecifickou uniformou na multišportových  

podujatiach ako sú Olympijské hry, Kontinentálne hry a iné, kde je poskytnutá uniforma pre 
rozhodcov na náklady MOK (Miestna organizačná komisia)  s dôrazom na dizajn tohto 
špecifického podujatia, za predpokladu, že WKF bude o to písomne požiadaná organizátorom 
podujatia, a táto žiadosť bude formálne schválená WKF.  

 
2.1.5 Ak hlavný sudca súhlasí, môžu si sudcovia vyzliecť sako.  

 
2.1.6 Rozhodcovská komisia alebo Hlavný rozhodca môže vylúčiť ktoréhokoľvek sudcu, ktorý 

nespĺňa tento predpis. 
 

2.2 Pretekári 

 

   2.2.1  Pretekári musia nosiť biele karategi bez pruhov, lemov alebo osobných výšiviek WKF/SZK  
 schváleného typu, okrem, špeciálne schválených výšiviek výkonným výborom WKF/SZK, ktoré sú 
 špecifikované v bulletine podujatia: 

a) Na všetkých oficiálnych súťažiach WKF (Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Karate 1 - 
Premiér Liga, Séria A, Mládežnícka liga), karategi musí mať na ramenách výšivky výrobcu v 
zodpovedajúcej červenej alebo modrej farbe podľa vylosovania. Výnimkou sú aktuálni seniorskí 
majstri sveta a aktuálni celkoví víťazi Premiér ligy, ktorí musia mať tieto výšivky v zlatej farbe 
na zodpovedajúcej súťaži.  

b) Národný znak alebo vlajka krajiny je nosená na ľavej strane pŕs kabáta a nesmie presiahnuť 
rozmer 12cm x 8cm. 

c) Na karategi môžu byť umiestnené len originálne značky výrobcu. 

d) Naviac, identifikačné číslo/kód vydaný organizačnou komisiou bude nosený na chrbte. 
e) Pretekári alebo tímy musia nosiť červený opasok (AKA) alebo modrý opasok (AO) (WKF/SZK 

schváleného typu) podľa vylosovania, bez akýchkoľvek osobných výšiviek, reklamných 
výšiviek, ozdobných alebo iných výšiviek okrem originálnych značiek od výrobcu. Opasky 
stupňa technickej vyspelosti sa nemôžu nosiť počas súťažného cvičenia. 



 

f) Červené a modré opasky musia byť približne 5 cm široké a dostatočne dlhé tak, aby 
prečnievali aspoň 15 cm na každej strane uzla, nesmú však presahovať tri štvrtiny dĺžky 
stehien. 

g) Kabát stiahnutý okolo drieku opaskom musí mať minimálne takú dĺžku, aby zakrýval boky, 
ale nesmie presahovať tri štvrtiny dĺžky stehien. 

h) Pretekárky môžu pod kabátom nosiť čisto biele tričko. 
i) Kabáty bez šnúrok nesmú byť použité. Šnúrky kabáta musia byť na začiatku cvičenia 

zašnurované.  
j) Maximálna dĺžka rukávov nesmie presahovať zápästie a nesmie byť kratšia ako polovica 

predlaktia. 
k) Rukávy kabáta nesmú byť zrolované 
l) Nohavice musia byť dostatočne dlhé tak, aby zakryli minimálne dve tretiny holene a nesmú 

presahovať členky.  Nohavice nesmú byť zrolované.  
 

 
2.2.2  Všetci členovia kata tímu musia nosiť rovnaký typ karategi. Ak sú to kimoná s modrými 
 alebo červenými značkami na ramenách musia byť presne rovnaké u všetkých členov  
 tímu 
2.2.3    Výkonný výbor môže schváliť zobrazenie špeciálnych označení alebo obchodných značiek           
 schválených sponzorov. 

 
2.2.4  Pretekári/ky môžu používať z náboženských dôvodov pokrývku hlavy schváleného typu WKF: 
 čisto čiernu látkovú šatku, ktorá zakrýva vlasy, ale nezakrýva oblasť krku a hrdla. 
 

2.2.5 Okuliare sú zakázané. Mäkké kontaktné šošovky sa môžu nosiť na vlastné riziko pretekára. 
 
2.2.6 Pretekári musia mať čisté vlasy a ostrihané na dĺžku, ktorá nebráni hladkému priebehu  
 cvičenia. Hačimaki (páska na hlavu/čelenka) nie je dovolená. 
 
2.2.7 Čelenky a kovové sponky sú zakázané. Stužky, korálky a iné dekorácie sú zakázané. Dovolené sú 

 jedna alebo dve diskrétne gumičky na jednom vrkoči.



 

2.2.8 Nosenie neautorizovaného úboru a výstroja je zakázané. 
 
2.2.9 Použitie bandáži, obväzov alebo spevňovacích podpôr, kvôli zraneniu, musí byť schválené 
 rozhodcom na základe odporúčania doktora súťaže.  
 
2.2.10 Ak sa pretekár objaví na súťažnej ploche nesprávne ustrojený, poskytne sa mu 1 minúta na 
 odstránenie chyby a kouč automaticky stráca právo koučovať daný zápas.  
 

2.3 Kouči 

 
2.3.1 Kouči musia počas celého turnaja nosiť oficiálnu športovú súpravu ich národnej federácie a ich 

oficiálnu identifikáciu s výnimkou zápasov o medaily oficiálnych WKF podujatí, kde kouči  - 
muži sú povinní nosiť tmavý oblek, košeľu a kravatu – kým kouči – ženy si môžu vybrať nosiť 
šaty, nohavicový kostým alebo kombináciu saka a sukne v tmavých farbách.  

 
2.3.2 Povolené sú nasledujúce doplnky: 

a) Jednoduchá obrúčka/ prsteň 
b) Dobrovoľná náboženská pokrývka hlavy schválená WKF 

 
2.3.3 Supervízor súťaže, alebo organizačná komisia môžu dovoliť koučom nosiť namiesto bundy 

športovej súpravy oficiálne tričko výpravy/klubu alebo obyčajné jednofarebné tričko bez 
nápisov a log. 



 

 

ČLÁNOK 3 : ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE KATA 
 

 

3.1 Všeobecné 

 

3.1.1 Kata nie je tanec alebo divadelné predstavenie.  Musí sa držať tradičných hodnôt a princípov. 
Musí to byť reálny boj a predviesť koncentráciu, silu a potenciálny účinok techník. Musí 
demonštrovať stabilitu, silu a rýchlosť ako aj eleganciu, rytmus a balans.  

 
3.1.2 Pretekári musia celý čas nasledovať pokyny hlavného sudcu. 

 

3.2 Definícia 

 
3.2.1  “Cvičenie“  znamená  individuálne alebo tímové cvičenie kata. 

 
3.2.2 “Kolo” je  samostatná fáza súťaže, ktorá vedie k identifikácii finalistov. Vo vyraďovacej súťaži 

kumite, kolo vyradí 50 percent súťažiacich vrátane voľných miest (byes), ktoré sa považujú za 
súťažiaceho. V tomto kontexte sa kolo môže vzťahovať na primárnu časť pavúka alebo na 
repasáž. Pri systéme súťaže tzv. “Round-robin” (každý s každým) kolo dovoľuje všetkým 
pretekárom v skupine raz cvičiť  proti každému súperovi v skupine. 

 
3.2.3 Pojem “skupina” sa použije pre súboj až 4 súťažiacich v jednej z 8 skupín vo vyraďovacej  fáze 

“Round Robin“, ktorá sa špeciálne používa pre individuálne súťaže Premiér ligy.  
 

3.3 Pojem “pool (časť pavúka)“ je polovica súťažiacich zoskupených spolu v eliminačnej fáze súťaže.  
 

3.3.1 Súťaž kata sa môže organizovať v rôznych formátoch: 
a) Skupinový eliminačný systém 8 pretekárov (používa sa na všetkých súťažiach s 

výnimkou individuálnych kata na Premiér lige a multi-športových podujatiach) 
b) Skupinový eliminačný systém 4 pretekárov Round-robin (každý s každým) sa používa 

na Premiér ligách  
c) Dvojskupinový systém Round-robin (každý s každým) (používa sa na multi-športových 

podujatiach) 
 

Ak sa na niektorej súťaži použije iný variant tu popísaných súťažných formátov musí byť tento 
formát presne popísaný v bulletine turnaja.  

 
3.3.2 Súťaž kata má formu tímových a individuálnych zápasov. Súťaž tímov pozostáva zo stretnutí 

medzi 3 – 4 člennými tímami, z ktorých aktuálne súťažia 3 v danom kole. Každý tím musí byť 
výlučne ženský alebo výlučne mužský. Súťaž jednotlivcov pozostáva zo samostatných cvičení 
v oddelených mužských a ženských kategóriách. Zoznam oficiálnych kategórii je v prílohe 2.  

 

3.3 Nasadzovanie a poradie cvičenia 

 
3.3.1 Pre Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy a Karate – 1 Premiér ligu je 8 nasadených 

pretekárov, ktorí sú najvyššie postavení vo WKF svetovom rebríčku v deň súťaže.



 

3.3.2  Elektronický systém pre hodnotenie kata náhodne určí poradie cvičenia pretekárov v skupine 
od úvodného až po posledné kolo, ale s výnimkou zápasov o medailu.  

 
3.4 Nahlasovanie kata  

 
3.4.1 Je zodpovednosťou kouča, alebo pri absencii kouča, pretekára alebo tímu sa uistiť, že kata, 

ktorá bola nahlásená bežcovi je správna kata pre dané kolo.  
 

3.4.2 Ak by došlo k akejkoľvek nezrovnalosti medzi číslom a názvom nahlásenej kata, rozhodujúce 

bude číslo kata z oficiálneho zoznamu WKF.  
 

3.5 Nedostavenie sa včas 

 
3.5.1 Individuálny súťažiaci alebo tím, ktorý sa neukáže, keď je zavolaný, alebo sa rozhodne, že 

nebude pokračovať v súťaži, bude diskvalifikovaný (KIKEN) z danej kategórie. Diskvalifikácia 
prostredníctvom KIKEN znamená, že súťažiaci, alebo tím, je diskvalifikovaný z danej kategórie, 
ale táto diskvalifikácia nemá vplyv na účasť v inej súťažnej kategórii.  

 

3.6 Tím kata 

 
3.6.1 Kata tím sa skladá z 3 alebo 4 pretekárov, z ktorých 3 súťažia v jednom kole. Ak má tím 4 členov, 

ktorýkoľvek 3 z nich môžu nastúpiť v danom kole.  
 

3.6.2 Všetci 3 členovia Kata tímu musia začať cvičenie jedným smerom a tvárou k sudcom. V prípade 
zranenia alebo choroby môže mať kata tím jedného náhradníka, ktorý nahradí zraneného 
alebo chorého člena tímu.  

 
3.6.3 Členovia tímu musia demonštrovať spôsobilosť vo všetkých aspektoch cvičenia kata a rovnako 

synchronizáciu.  
 

3.6.4 V medailových zápasoch v súťaži kata tímov, tímy predvedú ich vybrané kata obvyklým 
spôsobom. Potom predvedú demonštráciu významu kata (Bunkai). 

 
3.6.5 Medzi cvičením Kata a cvičením Bunkai nie je žiadny úklon. Oba prvky sú súčasťou rovnakého 

cvičenia.  
 

3.6.6 Celkový povolený čas na predvedenie kata a Bunkai spolu je 5 minút.  
 

3.6.7 Oficiálny časomerač spustí časomieru keď sa tím ukloní na začiatku cvičenia kata a zastaví 
časomieru, keď sa tím ukloní na konci cvičenia Bunkai.  

 

3.6.8 Predstierať bezvedomie počas cvičenia Bunkai je nežiadúce: Po hodení má pretekár vstať alebo 
kľačať na jednom kolene.  

 
3.6.9 Vykonanie techniky “nožnicového hodu” na oblasť krku počas BUNKAI je zakázané, aj keď 

zhodenie „nožnicovým hodom“ v oblasti tela alebo nôh je povolené.  
 

3.7 Skupinový eliminačný systém 8 súťažiacich   

 

3.7.1   Za “súťažiaceho” sa bude v ďalších bodoch považovať individuálny pretekár aj tím. 



 

3.7.2 Počet súťažiacich v kategórii určí počet skupín v eliminačných kolách. V tabuľke nižšie je 
prehľad potrebného počtu skupín podľa počtu súťažiacich v kategórii.  

Počet 
súťažiacich 

Počet 
skupín 

Počet 
potrebných 
kata na 
víťazstvo 

Súťažiaci v druhom 
kole 

2 1 1 0 nie je druhé kolo 

3 1 1 0 nie je druhé kolo 

4 2 2 2 vo finále 

5 až 10 2 2 
4 v medailových 
zápasoch 

11 až 24 2 3 8 súťažiach 

25 až 48 4 4 16 súťažiacich 

49 až 96 8 4 32 súťažiacich 

97 až 192 16 5 64 súťažiacich 

193 a viac 32 6 128 súťažiacich 

 

Súťažiaci musí cvičiť v každom kole inú kata. 
 

3.7.3 Súťažiaci sa rozdelia do skupín po 8 súťažiacich (s výnimkou ak máme menej ako 11 súťažiacich 
alebo viac ako 96 ) a budú súťažiť medzi sebou, v každom kole sa bude redukovať ich počet, 
tak že 4 najlepší postúpia do ďalšieho kola, až pokiaľ neostanú len 2 skupiny súťažiacich. 
Súťažiaci, ktorí získajú najvyšší počet bodov v obidvoch zostávajúcich skupinách, nastúpia proti 
sebe vo finále (porazený z tohto zápasu získa 2. miesto). Súťažiaci, ktorí získali druhý najvyšší 
počet bodov v oboch skupinách nastúpia na zápas o 3. miesto proti súťažiacim s tretím 
najvyšším bodovým ziskom z opačnej skupiny.  

 
3.7.4 V prípade, že máme 3 alebo menej súťažiacich, každý zacvičí jednu kata, ktorá určí poradie na 

1. až 3. mieste. 
 

3.7.5 Pri 4 súťažiacich sa vytvoria dve skupiny, každá s dvoma súťažiacimi pre prvé kolo. Víťazi sa 
stretnú vo finále a dvaja porazení obsadia 3.miesto. 

 

3.7.6 Pri 5-10 súťažiacich sa vytvoria 2 skupiny, z ktorých 3 súťažiaci s najvyššou známkou postúpia 
do medailových zápasov. Potom nasleduje štandardná procedúra, a teda pretekári  s najvyššou 
známkou v skupine sa stretnú vo finále – a druhý sa stretne s tretím z opačnej skupiny 
a naopak. Iba v prípade, ak je celkový počet súťažiacich 5 – vyhrá druhý pretekár z väčšej 
skupiny zápas o tretie miesto bez boja (voľné kolo).  

 

3.7.7 Ak je počet pretekárov 11-24, vytvoria sa 2 skupiny. Po prvej kata postúpia z každej skupiny 4 
najlepší súťažiaci a vytvoria 2 skupiny po štyroch, kde druhá kata určí poradie 6 pretekárov (3 
z každej skupiny), ktorí pokračujú v medailových zápasoch podľa normálnej procedúry.  

 
3.7.8 Ak je počet pretekárov 25-48, vytvoria sa 4 skupiny. Po prvej kata 4 najlepší z každej skupiny 

postúpia do 2. kola. V 2. kole sa 16 pretekárov rozdelí do 2 skupín (8 súťažiacich v každej 
skupine) a zacvičia druhú kata. Po druhom kole 4 najlepší pretekári z každej skupiny postúpia 
do tretieho kola. V treťom kole sa títo 8 súťažiaci rozdelia na dve skupiny (4 v každej skupine)a 
zacvičia tretiu kata. Po treťom kole 3 najlepší súťažiaci z každej skupiny postúpia do 
medailových zápasov, kde zacvičia 4 kata. 



 

3.7.9 Základný počet súťažiacich v skupine je 8 –  ak je však počet súťažiacich väčší ako 64 a 
zároveň menší ako 97 sú súťažiaci rozdelení do 8 skupín tak, aby bol maximálny počet  
súťažiacich v skupine 12. 

 
3.7.10 Ak je počet súťažiacich od 97 do 192 počet skupín sa zdvojnásobí na 16 – s menším počtom 

súťažiacich v skupinách – z každej skupiny však postúpia 4 najlepší a vytvoria tak 8 skupín po 8 
súťažiacich (spolu 64 súťažiacich) pre ďalšie kolo. 

 
3.7.11 Ak je počet súťažiacich 193 alebo viac počet skupín sa opäť zdvojnásobí na 32  - s menším 

počtom súťažiacich v skupinách – z každej skupiny postúpia 4 najlepší a vytvoria 16 skupín po 
8 súťažiacich spolu teda 128 postupujúcich do ďalšieho kola.  

 
3.7.12 Nasledujúca tabuľka ilustruje tento súťažný formát: 
 

 

 

 
3.7.13 Medailové zápasy: Víťazi každej časti pavúka súťažia o zlato a striebro. Druhý súťažiaci z jednej 

z posledných dvoch skupín sa stretne s tretím z opačnej skupiny v zápase o bronz. 
 

3.7.14 Porazení súťažiaci zo zápasov o 3. miesto obsadia 5. miesto. 
 

 

3.8 Skupinový eliminačný systém 4  súťažiacich Round-robin (každý s každým)



 

3.8.1 Súťažiaci v skupine sa stretnú každý s každým a predvedú kata podľa svojho výberu. 
● Víťaz každého stretnutia bude určený vyšším skóre. 
● Víťaz každého stretnutia získa 3 body. 
● V eliminačnej fáze nie je možné opakovať kata.  

● Súťažiaci, ktorý sa kvalifikuje z eliminačnej fázy bude môcť opakovať kata, ktoré 
cvičil počas eliminačnej fázy. Nebude však dovolené cvičiť rovnakú kata 2 x za 
sebou. 

● Súťažiaci s najväčším získaným počtom bodov, na konci cvičenia v skupine sa stane 
víťazom skupiny (3 body za každé víťazstvo). 

 
Je možné opakovať kata zo skupiny Round-robin (každý s každým) v nasledujúcich 
fázach súťaže, ale rovnaké kata nesmie byť cvičené 2 x za sebou.  

 

3.8.2 V prípade remízy medzi dvoma alebo viacerými súťažiacimi víťaz skupiny bude určený 
podľa článku 5.5. týchto pravidiel.  

 
3.8.3 Na turnajoch kde sa použije tento eliminačný systém Round-robin (každý s každým) 

bude maximálne 32 súťažiacich rozdelených do  8 skupín po 4 súťažiacich. Víťaz každej 
z 8 skupín postúpi do štvrťfinále – víťaz do semifinále – víťaz do finále. Súťažiaci, ktorí 
prehrajú štvrťfinále a semifinále s finalistom budú súťažiť o bronzové medaily.  

 
3.8.4 Ak bude nepárny počet súťažiacich (pre vzdanie sa alebo zranenie), voľné miesto sa 

bude považovať za súťažiaceho a automaticky sa pripíše víťazstvo súperovi.  Ak sa to 
stane v priebehu súťaže, nebude sa počítať do tabuľky žiadny zápas proti súťažiacemu, 
ktorý nedokončí všetky zápasy, aj keď predchádzajúce zápasy už prebehli.  

 

3.8.5 Víťaz a postupujúci z každej skupiny bude určený najvyšším počtom víťazstiev. Ak 
počet víťazstiev bude rovnaký, remíza sa vyrieši podľa článku 5.5. týchto pravidiel. 

 
3.8.6 Víťazi semifinále postúpia do finále kde budú súťažiť o zlato a striebro. 

 
3.8.7 Súťažiaci, ktorí prehrajú štvrťfinále a semifinále s finalistom budú súťažiť o bronzové 

medaily. (Jedna  pre skupiny 1-4 a jedna pre skupiny 5-8). 
 

3.8.8 Je možné, že súťažiaci bude diskvalifikovaný zo zápasu, môže však pokračovať v turnaji 
v inej kategórii. V tomto prípade jeho súper vyhrá tento zápas a ostatné výsledky 
zostávajú.  
 

3.8.9 Ak bude diskvalifikovaný (SHIKKAKU) súťažiaci, na konci skupiny Round – robin, ktorý 
už postúpil zo skupiny Round – robin: 
 
a) Jeho súper v semifinále postúpi bez boja do finále 

b) Ďalší dvaja súťažiaci bojujú riadne v semifinále  
c) Bude udelená len 1 bronzová medaila. 

 
3.8.10 Nasledujúca tabuľka ukazuje rozdelenie v skupinách od 32 až po 3 súťažiacich a určuje 

kto sa kvalifikuje zo skupiny Round-robin do ďalšieho kola: 
 
 

Počet súťažiacich/skupín Počet súťažiacich v skupine poznámka 

8 skupín 1 2 3 4 5 6 7 8 Účasť od 24 – 32 súťažiacich 

Nasadzovanie ► 6 3 7 2 5 4 8 1  



 

 

32 4 4 4 4 4 4 4 4  
 
 
 

Postupuje prvý z každej skupiny 

31 4 4 4 4 4 4 4 3 

30 4 4 4 3 4 4 4 3 

29 4 3 4 3 4 4 4 3 

28 4 3 4 3 4 3 4 3 

27 4 3 4 3 3 3 4 3 

26 3 3 4 3 3 3 4 3 

25 3 3 3 3 3 3 4 3 

24 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 skupín 1 2 3 4 5 6 7 8 účasť: 23-28 súťažiacich 

nasadzovanie ► 6 3  2 5 4  1  

23 4 4  4 4 4  3  
 
 

Postupuje prvý z každej skupiny a 2 najlepší na druhom mieste 

22 4 4 3 4 4 3 

21 4 3 3 4 4 3 

20 4 3 3 4 3 3 

19 4 3 3 3 3 3 

18 3 3 3 3 3 3 

5 skupín 1 2 3 4 5 6 7 8 Účasť 17 súťažiacich 

nasadzovanie ►  3  2 5 4  1  

17 
  

3 
 

3 4 4 
 

3 Postupuje prvý z každej skupiny a 3 najlepší na druhom mieste 

4 skupiny 1 2 3 4 5 6 7 8 účasť: 12-16 súťažiacich  

nasadzovanie ►  3  2  4  1  

16  4  4  4  4  

 
Postupuje prvý a druhý z každej skupiny 

15 4 4 4 3 

14 4 3 4 3 

13 3 3 4 3 

12 3 3 3 3 

3 skupiny 1 2 3 4 5 6 7 8 Účasť 9-11 súťažiacich 

nasadzovanie ►  3  2  1  

11  4  4  3 
Postupuje prvý a druhý z každej skupiny a 2 najlepší na 3. mieste 10 4 3 3 

9 3 3 3 

2 skupiny 1 2 3 4 5 6 7 8 účasť 6-8 súťažiacich  

nasadzovanie ►  2  1  

8  4  4 
Postupuje prvý a druhý z každej skupiny priamo do semifinále 7 4 3 

6 3 3 

1 skupina 1 2 3 4 5 6 7 8 účasť: 3-5 súťažiacich  

nasadzovanie►  1  

5  5 
Postupuje prvý a druhý priamo do finále a bude len 1 zápas o tretie 
miesto 

4 4 

3 3 

3.9 Dvojskupinová súťaž Round-robin (každý s každým) 
 

3.9.1 Pre multi-športové podujatia ako sú Kontinentálne hry, Olympijské hry, alebo iné multi-
športové podujatia bude formát súťaže určený pre každé podujatie zvlášť podľa postupového 
kľúča a podľa obmedzení v účasti.  

 
3.9.2 Bežne použitý formát je dvojskupinový systém, kde víťazi skupín postúpia do finále, zatiaľ čo 

druhý v skupine sa stretne s tretím v opačnej skupine a opačne v zápase o bronz (2 zápasy 
o bronz, 2 tretie miesta).  

 

3.10 Súťaž kata pre kategóriu 12 – 13 ročných 

 

3.10.1 Nie sú žiadne špecifické odlišnosti oproti štandardným pravidlám, ale zoznam kata môže byť 
limitovaný, resp. odlišný s menej náročnými kata.  
 

3.11 Súťaž kata pre kategórie do 12 rokov 

3.11.1 Nie sú žiadne špecifické odlišnosti oproti štandardným pravidlám, ale zoznam kata môže byť 
limitovaný, resp. odlišný s menej náročnými kata. 



 

 

ČLÁNOK 4 :   PANEL SUDCOV 
 

 

4.1 Na všetkých oficiálnych súťažiach WKF bude určený panel siedmich sudcov pre každé kolo 
náhodným výberom počítačového programu.  

 

4.2 Pre súťaže, ktoré sa nezarátavajú do svetového rebríčka WKF alebo Olympijského rebríčka, 
môže byť počet sudcov znížený na päť, aj v tomto prípade sa bude škrtať najvyššia a najnižšia 
známka. 

 
4.3 Rovnaký panel sudcov musí byť určený pre všetkých súťažiacich v skupine pre každé kolo alebo 

skupinu v prípade systému Round – robin (každý s každým). 
 

4.4 V zápasoch o medailu, žiadny sudca nesmie mať rovnakú národnosť ako ktorýkoľvek zo 
súťažiacich, alebo mať iný konflikt záujmov, ako napríklad rodinné vzťahy, vzťah 
tréner/cvičenec alebo bydlisko v rovnakej krajine.  

 

4.5 Jeden sudca pre každé zápasisko bude určený ako Hlavný sudca, ktorý prevezme riadenie 
v akejkoľvek požadovanej komunikácii so softvérovým technikom a tiež bude riešiť akýkoľvek 
nečakaný problém.  

 
4.6 Rozdelenie sudcov a rozmiestnenie panelov pre eliminačné kolá: Sekretár Rozhodcovskej 

komisie poskytne softvérovému technikovi zoznam sudcov, ktorí sú k dispozícii pre dané 
tatami. Tento zoznam poskytne na konci porady rozhodcov a po skončení rozlosovania 
pretekárov. Zoznam musí obsahovať iba sudcov, ktorí sa odprezentujú na porade rozhodcov 
a musí zohľadňovať vyššie spomenuté kritériá. Technik potom vloží tento zoznam pre potreby 
rozlosovania sudcov do systému a 7 sudcov bude náhodne vybraných pre každé tatami ako 
panel sudcov. 

 
4.7 Po skončení posledného eliminačného zápasu tatami manažér poskytne predsedovi RK 

a sekretárovi RK zoznam sudcov pre zápasy o medaily. Po tom, ako je tento zoznam schválený 
predsedom RK bude ďalej poskytnutý softvérovému technikovi, aby ho vložil do systému.  
Systém následne náhodným spôsobom vyberie panel sudcov, ktorý bude zložený zo siedmich 
sudcov.  

 

4.8 Pre súťaž družstiev na zápasy o medaily bude okrem softvérového technika a hlásateľa 
delegovaný aj časomerač, ktorý bude dohliadať na maximálny čas cvičenia.  

 
4.9 Hlásateľ a softvérový technik ovládajúci elektronický systém hodnotenia, môže byť tá istá 

osoba.  
 

4.10 Organizátor je povinný zabezpečiť „bežcov“ pre každú súťažnú plochu, ktorí sú oboznámení 
s oficiálnym zoznamom kata WKF a budú zapisovať súťažiacimi zvolené kata pred každým 
kolom a zoznam odovzdajú softvérovému technikovi. Tatami manažér je zodpovedný za 
dohľad na prácu „bežcov“. 



 

 

ČLÁNOK 5 : BODOVANIE 
 

 

5.1 Oficiálny zoznam kata 

 

5.1.1 Jedine kata z oficiálneho WKF zoznamu kata môže byť cvičená.  Oficiálny WKF zoznam kata je 
v prílohe 1.  

 
5.1.2 Názvy niektorých kata sú zdvojené kvôli variáciám obvyklého hláskovania do Latinky. 

V niekoľkých prípadoch môže byť dané kata známe pod rôznymi názvami v závislosti od štýlu 
(RYU-HA). Vo výnimočných prípadoch sa identickým názvom môžu v skutočnosti označovať 
rôzne kata od štýlu k štýlu.  

 
5.2 Posúdenie 

 

5.2.1 Cvičenie je hodnotené od úklonu , ktorým začína kata, po úklon, ktorý ukončuje kata 
s výnimkou medailových stretnutí družstiev, kde cvičenie, ako aj meranie času začína úklonom  
na začiatku kata a končí, keď sa súťažiaci uklonia po ukončení Bunkai.  

 
5.2.2 Drobné variácie, tak ako sú učené v štýloch (Ryu- Ha) karate, sú povolené.  
 

 

5.3 Bodovací systém 

 

5.3.1 Cvičenie bude hodnotené na škále od 5.0 do 10.0 odstupňované po 0.1 - kde 5.0 je najnižšie 
možné skóre, pre kata, ktoré je hodnotené a 10.0 reprezentuje perfektné cvičenie. 
Diskvalifikácia sa hodnotí ako nulové (0.0) skóre. 

 
5.3.2 Systém vyškrtne najvyššiu a najnižšiu známku 

 
5.3.3 Cvičenie kata a Bunkai majú v hodnotení rovnakú dôležitosť.  

 

5.4 Úrovne bodovania (skóre) 

 
5.4.1 Za účelom rovnakého aplikovania bodovej škály používanej na bodovanie platí nasledujúca 

pomôcka:  

⮚ 10 Perfektné Perfektné cvičenie 

⮚ 9 - 9.9 Excelentné     Cvičenie na svetovej úrovni  

⮚ 8 - 8.9 Veľmi dobré Najvyššia úroveň medzinárodných súťaží 

⮚ 7 - 7.9 Dobré  Požadovaná úroveň medzinárodných súťaží 

⮚ 6 - 6.9 Akceptovateľné Cvičenie bez chýb 

⮚ 5-5.9 Nedostatočné Cvičenie s chybami 

⮚ 0 Diskvalifikácia  

 
 
 

5.5 Riešenie remíz 

 

5.5.1 Skupinový eliminačný systém 8  súťažiacich 



 

 
5.5.2 Prípadné remízy budú rozhodnuté na základe nasledujúcich krokov: 

 
1. Vyššie celkové skóre, ak pripočítame aj najnižšiu udelenú známku, predtým škrtnutú 

(rozhodnutie dané 6 zo 7 sudcov). 
2. Vyššie celkové skóre vrátane oboch škrtnutých známok, najvyššej aj najnižšej udelenej, 

(rozhodnutie dané všetkými 7 sudcami). 
3. Vyššie postavenie vo svetovom rebríčku v deň súťaže 

4. Žreb mincou (náhodný výber). 

 
5.5.3 Skupinový eliminačný systém 4 súťažiacich Round -robin (každý s každým) 

 

1. Výsledok vzájomného zápasu 
2. Celkový počet bodov za víťazstvá (každé 3 body) (započítané všetky zápasy v skupine). 
3. Vyššie celkové skóre, ak pripočítame aj najnižšiu udelenú známku, predtým škrtnutú (rozhodnutie 

dané 6 zo 7 sudcov). 
4. Vyššie celkové skóre vrátane oboch škrtnutých známok, najvyššej aj najnižšej udelenej, 

(rozhodnutie dané všetkými 7 sudcami). 
5. Vyššie postavenie vo svetovom rebríčku v deň súťaže 

6. Žreb mincou (náhodný výber). 

 
5.5.4 Dvojskupinový round-robin systém: 

 

Podľa bodu 5.5.2. 
 

5.5.5 Pri riešení remíz pôvodné skóre súťažiaceho zostáva. Posúdenie bodového hodnotenia na 
určenie víťaza medzi dvoma súťažiacimi s rovnakým skóre nemení oficiálne pôvodné skóre. 

 

5.6 Kritéria pre hodnotenie 

 

Kata  Bunkai  

(použité v cvičeniach tímov v zápasoch o 

medailu) 

 
1. Postoje 
2. Techniky 
3. Premiestňovanie sa 
4. Časovanie a synchronizácia 
5. Správne dýchanie 
6. Ohnisko (KIME) 
7. Zhoda: Konzistencia 

v cvičení KIHON štýlu  
8. Sila 
9. Rýchlosť 
10. Stabilita 

 
1. Postoje 
2. Techniky 
3. Premiestňovanie sa  
4. Časovanie a  vzdialenosť (Ma-Ai) 
5. Kontrola 
6. Ohnisko (KIME) 
7. Zhoda (s kata): Použitie rovnakých 

pohybov ako v cvičení kata. 
8. Sila 
9. Rýchlosť  
10. Stabilita 

 

5.7 Chyby 
 

Nasledujúce chyby, ak nastanú, musia byť brané do úvahy pri hodnotení: 
 

1. Malá strata stability  



 

 
2. Vykonanie pohybu nesprávnym alebo neúplným spôsobom ako je neúplné vykonanie 

bloku alebo vykonanie úderu mimo cieľ.  
 

3. Nesynchrónny pohyb, ako je vykonanie techniky pred dokončením premiestnenia tela, 
alebo v prípade súťaže tímov nedosiahnutie jednotnosti pohybov. 

 

4. Použitie zvukových podnetov (od akejkoľvek ďalšej osoby, vrátane iných členov družstva) 
alebo teatrálnosti ako sú dupanie, plieskanie sa po hrudníku, rukách alebo karategi, alebo 
neprirodzené vydychovanie, musia byť posúdené ako veľmi vážne chyby pri hodnotení kata 
sudcami – na rovnakej úrovni ako penalizácia za dočasnú stratu stability.  

 
5. Rozviazanie opasku do takej miery, že sa počas cvičenia dostane pod úroveň bokov. 

 
6. Zdržiavanie času vrátane predĺženého pochodovania, prehnaného ukláňania sa alebo 

predĺžené pauzy pred začiatkom cvičenia.  
 

7. Spôsobenie zranenia z dôvodu nedostatku kontroly techník počas Bunkai. 
 

8. Predstieranie bezvedomia na viac ako 2 sekundy ako súčasť Bunkai. 
 

5.8 Diskvalifikácia 

 
Súťažiaci alebo tím môžu byť diskvalifikovaní na základe ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov: 

 
1. Nenahlásenie kata, nahlásenie nesprávnej kata – alebo cvičenie inej kata ako tej, ktorá bola 

nahlásená oficiálnemu stolíku. 
 

2. Neuklonenie sa na začiatku a na konci cvičenia kata. 
 

3. Nezačať cvičenie kata tvárou k sudcom. 
 

4. Zreteľné prerušenie alebo zastavenie cvičenia 
 

5. Vynechanie alebo pridanie pohybov, alebo iná podstatná zmena cvičenia kata oproti 
pôvodnej originálnej podobe. 

 

6. Jasná strata stability spôsobujúca pád alebo „záchranný“ krok, krok naviac 
 

7. Ak súťažiacemu počas cvičenia spadne opasok. 
 

8. Presiahnutie celkového časového limitu 5 minút na cvičenia kata a Bunkai. 
 

9. Vykonanie techniky nožnicového hodu na oblasť krku v Bunkai (Džodan Kani Basami) 
 

10. Neuposlúchnutie pokynov hlavného sudcu alebo iné závažné pochybenie (SHIKKAKU). 
 

5.9 Prehnané oslavy a politické alebo náboženské demonštrácie



 

5.9.1 Od súťažiacich sa očakáva, že budú rešpektovať slávnostné pozdravy pred a po cvičení. 
Akékoľvek prehnané oslavy ako napríklad padanie na kolená a podobne, alebo politické či 
náboženské prejavy počas alebo ihneď po skončení cvičenia sú zakázané a budú podliehať 
pokute v rovnakej sume ako určí výkonný výbor pre poplatok za protest.  Tatami manažér alebo 
hlavný rozhodca to oznámi oficiálnemu stolíku. 



 

 

ČLÁNOK 6 : PRIEBEH STRETNUTÍ 
 

 

6.1 Pretekári alebo tímy sú rozdelení do skupín po 8 (alebo maximálne 12) na jednotlivé zápasiská 
a zároveň do dvoch častí (AKA/AO) 

 

6.2 Ak používame eliminačný Round-robin (každý s každým) systém, súťažiaci alebo tímy sú 
rozdelení do skupín po 4 na jednotlivé zápasiská a zároveň do dvoch častí (AKA/AO). 

 
6.3 Na začiatku každého kola musia súťažiaci alebo tímy nahlásiť svoju zvolenú kata pridelenému 

„bežcovi“, ktorý predá túto informáciu softvérovému technikovi. Poradie v akom budú 
súťažiaci cvičiť je následne náhodne určené s výnimkou ak máme akékoľvek použiteľné 
nasadzovanie do prvého eliminačného kola.  

 

6.4 Na začiatku každého kola nastúpia súťažiaci alebo tímy na perimeter zápasovej plochy čelom 
k sudcom. (kolo sa chápe ako jedno zacvičenie každého pretekára v skupine) Po úklonoch, 
najprv “SHOMEN NI REI” – a následne “OTAGAI NI REI”, súťažiaci vystúpia von zo zápasovej 
plochy .. 

 
6.5 Po zavolaní, každý súťažiaci, alebo tím vstúpia na začiatočný bod pre cvičenie kata tvárou 

k sudcom.  
 

6.6 Začiatočný bod pre cvičenie kata je hocikde v rámci perimetra zápasovej plochy.  
 

6.7 Po úklone musí súťažiaci zreteľne zahlásiť kata, ktorú bude cvičiť, a potom začať cvičenie.  
 

6.8 Na konci cvičenia, ktoré určí záverečný úklon v kata, súťažiaci musí počkať na vyhlásenie 
hodnotenia, ukloniť sa a následne odísť z tatami.  

 
6.9 Na konci cvičenia celej skupiny si všetci súťažiaci nastúpia na tatami a hlásateľ oznámi 

najlepších súťažiacich, ktorí postúpia do ďalšieho kola. Mená postupujúcich sa zobrazia aj na 
scoreboarde. Súťažiaci sa potom uklonia a odídu za tatami. 



 

 

ČLÁNOK 7 : OFICIÁLNY PROTEST 
 

 

7. Všeobecné ustanovenia 

 

7.1.1 Nikto nesmie protestovať proti rozhodnutiu členom rozhodcovského panelu.  
 

7.1.2 Ak sa zdá byť postup pri rozhodovaní v protiklade s pravidlami, jedine kouč súťažiaceho, alebo 
jeho oficiálny zástupca, môžu podať protest.  

 
7.1.3 Protest musí byť predložený formou písomnej správy ihneď po skončení cvičenia, na ktoré sa 

protest vzťahuje. Jedinou výnimkou je prípad, keď sa protest týka administratívnej chyby.  
 

7.1.4 Akýkoľvek protest týkajúci sa uplatňovania pravidiel nemusí nevyhnutne zastaviť priebeh 
súťaže. Zámer podať protest má byť oznámený koučom alebo zástupcom národnej federácie 
ihneď po skončení cvičenia.  

 
7.1.5 Kouč alebo zástupca národnej federácie si vyžiadajú formulár na protest (príloha 3) od tatami 

manažéra, následne sa od nich očakáva, že protestný formulár vyplnia, podpíšu a doručia 
tatami manažérovi s príslušným poplatkom do 5 minút od oznámenia zámeru podať protest.  

 
7.1.6 Ak kouč/zástupca národnej federácie nepodá protest včas, môže to viesť k jeho zamietnutiu, 

ak takého oneskorenie podania protestu podľa názoru odvolacej komisie nie je odôvodnené 
a bráni ďalšiemu priebehu súťaže. 

 

7.1.7 Tatami manažér doplní mená sudcov a odovzdá vyplnený formulár zástupcovi odvolacej 
komisie. Odvolacia komisia bezodkladne preskúma okolnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu, proti 
ktorému je podaný protest. Po zvážení všetkých dostupných skutočností vypracujú správu 
a podniknú potrebné kroky. Odvolacia komisia posúdi protest a ako súčasť tohto posúdenia 
odvolacia komisia preštuduje všetky dostupné dôkazy na podporu protestu.  

 
7.1.8 Protest môže tiež priamo ohlásiť odvolacej komisii predseda rozhodcovskej komisie alebo 

hlavný rozhodca súťaže, v takomto prípade sa poplatok za protest nebude platiť.  
 

7.1.9 V prípade administratívnej chyby počas priebehu súťaže, kouč môže upozorniť priamo tatami 
manažéra a následne tatami manažér upozorní hlavného rozhodcu súťaže.  

 
7.1.10 Protest musí obsahovať mená a krajiny súťažiacich, sudcov, ktorí rozhodovali a detailný opis 

proti čomu sa protestuje. Žiadne všeobecné tvrdenia nebudú akceptované ako legitímny 
protest. Dôkazné bremeno opodstatnenosti protestu leží na sťažovateľovi. Protest musí byť 
podaný zástupcovi odvolacej komisie tatami manažérom.  

 
 

7.1.11 Protestujúci musí zaplatiť poplatok za protest, ako bol stanovený výkonným výborom WKF, 
tatami manažérovi, ten následne odovzdá protest spolu s poplatkom zástupcovi odvolacej 
komisie. 



 

7.1.12 Akýkoľvek protest musí byť ohlásený koučom alebo zástupcom národnej federácie ihneď po 
skončení cvičenia.  

 
7.1.13 Rozhodnutie odvolacej komisie je konečné a môže byť zmenené jedine na základe rozhodnutia 

výkonného výbory na základe žiadosti prezidenta WKF. 
 

7.1.14 Odvolacia komisia nemôže ukladať sankcie ani tresty. Jej úlohou je rozhodnúť 
o opodstatnenosti protestu a začať požadované opatrenia od rozhodcovskej a organizačnej 
komisie na vykonanie nápravy akéhokoľvek postupu rozhodcu, kde sa zistilo, že tento postup 
je v rozpore s pravidlami.  

 

7.1.15 Ak sa protest týka súťažiacich v prebiehajúcej kategórii, musí byť ďalšie kolo, v ktorom mal taký 
súťažiaci nastúpiť odložené, kým sa nerozhodne o proteste.   

 
 

7.2 Zloženie odvolacej komisie 

 
7.2.1 Odvolacia komisia sa skladá z troch rozhodcov s najvyššou licenciou a zároveň služobne 

najstarších rozhodcov. Odvolaciu komisiu menuje rozhodcovská komisia alebo hlavný 
rozhodca. Do odvolacej komisie nemôžu byť menovaní dvaja rozhodcovia z jednej krajiny 
(národnej federácie). Členovia rozhodcovskej komisie budú  očíslovaní od 1 do 3. 

 

7.1.16 Rozhodcovská komisia alebo hlavný rozhodca vymenujú aj ďalších 3 členov odvolacej komisie, 
ktorí budú očíslovaní 4 až 6, a ktorí automaticky nahradia člena odvolacej komisie 1 – 3 
v prípade konfliktu záujmov. To nastane v prípade, ak je pôvodný člen odvolacej komisie 
z rovnakej krajiny alebo federácie, alebo má príbuzenský vzťah s niektorou zo strán zapojených 
do protestovaného incidentu vrátane všetkých členov panelu sudcov zapojených do 
protestovaného incidentu. 

 

7.3 Proces hodnotenia protestu 

 
7.3.1 Tatami manažér, ktorý obdrží protest, je zodpovedný za zvolanie odvolacej komisie 

a odovzdanie príslušného poplatku za akýkoľvek zamietnutý protest.  
 

7.3.2 Odvolacia komisia okamžite začne šetrenie, ktoré považuje za potrebné, tak aby zistila 
opodstatnenie podaného protestu.  

 
7.3.3 Každý z troch členov odvolacej komisie je povinný hlasovať v rozhodnutí o opodstatnenosti 

protestu, alebo o jeho zamietnutí. Zdržať sa hlasovania je neprijateľné.  
 

7.4.1 Odmietnuté a prijaté protesty  

 
7.4.1 Ak je protest zamietnutý, odvolacia komisia určí jedného zo svojich členov, aby verbálne 

oznámil protestujúcemu, že bol protest zamietnutý. Označí pôvodný formulár slovom 
„ZAMIETNUTÝ“ a všetci členovia odvolacej komisie ho podpíšu. Následne odvolacia komisia 
informuje protestujúceho o svojom rozhodnutí.  

 
7.4.2 Ak je  protest prijatý (uznaný) odvolacia komisia sa spojí s organizačnou komisiou a s hlavným 

rozhodcom aby prijali také opatrenia, ktoré je možné prakticky vykonať pre nápravu situácie. 
Vrátane nasledujúcich možností: 
- Zrušenie predchádzajúcich rozhodnutí, ktoré sú v rozpore s pravidlami 
- Zrušenie výsledkov dotknutých kôl od momentu protestu 

- Opakovanie cvičení, ktoré boli ovplyvnené protestom 



 

- Vydanie odporúčania pre rozhodcovskú komisiu na sankcionovanie, ktoréhokoľvek sudcu, ktorý 
bol takto na základe protestu vyhodnotený  

7.4.3 Odvolacia komisia je zodpovedná za zdržanlivý a zdravý úsudok pri prijímaní opatrení, ktoré 
akýmkoľvek významným spôsobom narušia program súťaže. Zrušenie výsledkov a vrátenie 
priebehu súťaže je poslednou možnosťou na zabezpečenie spravodlivého výsledku.  
 

7.4.4 Ak je protest prijatý, odvolacia komisia určí jedného svojho zástupcu, ktorý verbálne oznámi 
protestujúcemu, že protest bol uznaný. Označí pôvodný formulár slovom „PRIJATÝ“ a všetci 
členovia odvolacej komisie ho podpíšu predtým, ako sa protest uloží u hlavného rozhodcu 
a pred vrátením poplatku za protest protestujúcemu.  

 

7.5 Správa o incidente 

 
7.5.1 Po vyriešení incidentu predpísaným spôsobom sa odvolacia komisia opäť stretne a vypracuje 

jednoduchú správu, v ktorej opíše svoje zistenia a uvedie dôvod(y) prijatia alebo zamietnutia 
protestu. 

 
7.5.2 Správu podpíšu všetci 3 členovia odvolacej komisie a odovzdajú ju hlavnému rozhodcovi 

a organizačnej komisii. 



 

 

ČLÁNOK 8 : MIESTNA ADAPTÁCIA PRAVIDIEL  
 

 

8.1 Miestne úpravy pravidiel kata sú povolené pre národné súťaže, pokiaľ tieto úpravy neposkytujú 
výhodu alebo nevýhodu pre jednotlivé štýly karate. 



 

 

PRÍLOHA 1: OFICIÁLNY ZOZNAM KATA  
 

 

 

Pri náhlásení kata, ktorá sa má cvičiť, sa použije určené číslo kata. Ak dôjde k nezrovnalosti medzi číslom 
a názvom kata, do úvahy sa bude brať číslo nahlásenej kata, ktorá sa má cvičiť. 



 

 

PRÍLOHA 2: SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE KATA   
 

 

Kata tímy seniori  

Kata tímy seniorky  
 

Kata tímy kadeti a juniori 
Kata tímy kadetky a juniorky 

 
Kata seniori jednotlivci   
Kata seniorky jednotlivci 

 
Kata juniori jednotlivci   
Kata juniorky jednotlivci 

 

Kata kadeti jednotlivci 
Kata kadetky jednotlivci  



 

 

PRÍLOHA 3 : FORMULÁR NA PROTEST KATA  
 

WKF FORMULÁR NA PROTEST 

KATA 
Protest musí byť zaplatený 

 
Dátum Súťaž Miesto 

…….. / …….. / 
…….. 

  

 

Meno súťažiaceho KRAJINA 

  

 

Pokračovanie na druhej strane 

 
MENO   

PODPIS 

 

LEN PRE OFICIÁLNE ÚČELY 

TATAMI Č. TAMAMI MANAŽÉR: 

PANEL Sudca 1 Sudca 2 Sudca 3 Sudca 4 Sudca 5 Sudca 6 Sudca 7 

MENO 
       

KRAJINA 
       

 

 

 PO


