


2

…návrhy technických 
dovedností a sportovních 

pravidel…
…přípravný prvek pro soutěžní 
kategorie WKF a mládežnické 

Karate1 Youth League…. 

Nový projekt
soutěží pro děti
„ZAČÁTEČNÍKY“

a nové 
zavedení kategorií...



OBECNÉ CÍLE
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Hlavní cíle tohoto programu jsou:
• Propagace karate mezi začátečníky; 
• Zvednutí členské základny; 
• Zapojení začátečníků do soutěžního systému;
• Vytvoření nové generace sportovců ;
• Již zaběhlý experiment s novým technickým 

programem a sportovními pravidly pro mladé 
studenty karate (5 – 13 let) z jiných států;



Proč
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Nové pravidla pro 
začátečníky 
sportovního 

karate?



PÁR ÚVAH K TÉMATU…
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1. Sportovní karate WKF je velice obtížná a 
technická disciplína (kata)

2. Ve sportovním karate WKF máme problém s 
poraněním (kumite)

3. Ve sportovním karate WKF najdete 2 různé sportovní 
disciplíny

Ø Kata je „kompozitní“ jako umělecké sporty mezi které patří 
krasobruslení, synchronizované plavání, gymnastika…

Ø Kumite je „situační“ sport, je to bojová disciplína jako box, 
kendo, kickbox…

4. Technický program WKF (soutěžní pravidla) platí 
pouze pro vyspělé závodníky (Kadeti, Junioři a
Senioři), ale ne pro mladší



NĚKTERÉ NAŠE ŘEŠENÍ PRO KUMITE…
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1. Zavedení programu s omezeným a postupným 
zařazením technik.

2. Použití omezeného počtu technik, které jsou 
nejvíce využívány v soutěži kumite. (pouze 5)

3. Snížení zásahové oblasti.
4. Zkrácení doby zápasu.
5. Pro zajištění větší bezpečnosti závodníků, zakázání 

zásahových oblastí u kterých dochází k největšímu 
riziku kontaktu (obličej) a odstranění strachu u dětí z 
boje.



NĚKTERÉ NAŠE ŘEŠENÍ PRO KATA…
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1. Zavedení programu s omezeným a postupným technickým 

omezením (soutěžící mohou opakovat stejnou kata, použití kata 

které jsou v prvních dvou zkouškách na STV 8. a 7. kyu).

2. Zavedení disciplíny kihon pro úplné začatečníky, kde se 

závodníci budou učit správnosti provedení technik a systém 

soutěží.

3. 70 % hodnocení na základě technického provedení.

4. Vyloučení možnosti diskvalifikace, které jsou v pravidlech WKF.



TECHNICKÝ PROGRAM
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• Technické dovednosti jsou rozděleny do základních dvou 
disciplín pro Kata (forma) a Kumite (boj).

• V kata a kumite se budou postupně zavádět různé
úrovně obtížnosti, které umožní postupné zavedení
pravidla WKF.

• Závodníci se mohou účastnit různých disciplín dle věku a
v souvislosti s danou disciplínou.

• Všechny soutěžní disciplíny jsou vedeny podle metody
WKF (přímá eliminace s repasáží)



KARATE AGILITY

KATA KUMITE

KROK 0

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KIHON-IDO

KATA 
BEGINNER

WKF KATA

WKF 
KATA TEAM

WKF
KUMITE TEAM

WKF KUMITE

KUMITE 
BEGINNER

KUMITE 
BALLOON

ZÁKLADNÍ CÍLE CVIČENÍ (POHYBOVÉ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI)
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DISCIPLÍNY POHÁRU TALENTŮ
Pro začátečníky, kteří právě začali cvičit, je možné účastnit se soutěží po měsíci cvičení: 
(BEZ kyu – 7 kyu)

Karate Agility (překážková dráha, diagnostika pohybových schopností)
Kihon-Ido (soubor předem daných technických dovedností)
Kumite Balloon (simulace technik a pohybu v kumite na stanovený cíl)

Pro začátečníky, kteří cvičí déle než ½ roku a s karate se již seznámili: (8.-7.KYU)

Kata Beginner (základní kata ze seznamu kata WKF)
Kumite Beginner (simulace zápasů dle Italské federace karate FIJLKAM)

VĚKOVÉ A STV KATEGORIE POHÁRU TALENTŮ - ŽÁCI

Děti do 7 let včetně
Mladší žáci 8-9 let včetně
Mladší žáci 10-11 let včetně
Starší žáci 12-13 let včetně
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KARATE AGILITY



Jedním ze základních prvků v karate, hned vedle 
rychlosti a výbušné síly, jsou koordinační schopnosti. 
AGILITY (překládáno jako hbitost/mrštnost) je 
schopnost změny směru pohybu v závislosti na 
podmínkách a podnětů. 
Je to tedy komplexní spojení kondičních (síla, rychlost, 
rovnováha a koordinace) a technických faktorů 
s kognitivními schopnostmi jak pro kata tak pro kumite.

KARATE AGILITY
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KIHON-IDO



Jedná se o soubor předem daných technik 
karate, které prezentují jednotlivé technických 
dovednosti. 
U začátečníků se zpravidla jedná o předvedení 
základních technik, které jsou v plné 
kompatibilitě se zkušebním řádem jednotlivých 
stylů karate. 

KIHON-IDO
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KUMITE BALLOON



Účelem této kategorie je naučení se pohybu a provedení 

základních KUMITE technik karate na stanovený cíl (5-15 cm).

Touto formou simulujeme zápas stejný jako v kumite a tím 

vytvoříme pevný základ pro správnou techniku a pohyb v pozdější 

sportovní disciplíně kumite WKF. 

Povinné techniky na cíl jsou techniky nejčastěji použité při kumite

WKF (Gyaku-tsuki, Mawashi-geri, Uraken-uchi /později nahrazeno 

Kizami-tsuki/ a Ura-mawashi-geri) 

KUMITE BALLOON
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KATA BEGINNER
Je forma prezentace základních Kata jednotlivých stylů karate, dle

aktuálního seznamu kata pravidel WKF.

Jednotlivé předvedené kata mohou být opakovány v každém kole bez

omezení.



Seznam povolených kata v této kategorii.

• Tajkyoku Shodan
• Tajkyoku 1-6
• Fukyu Dai Ichi
• Fukyu Dai Ni
• Gekisai Dai Ichi
• Gekisai Dai Ni
• Heian Shodan
• Heian Nidan
• Pinan Shodan
• Pinan Nidan

KATA BEGINNER
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První dvě kata 
z jednotlivých 
stylů a linií pro 

8. a 7. kyu



KUMITE BEGINNER
Účelem této kategorie je naučení se pohybu a provedení 
základních technik karate, bez strachu inkasovat rány na 
citlivá místa, formou simulace zápasu a tím vytvořit pevný 
základ pro pozdější sportovní disciplínu kumite WKF. 

Techniky jsou vedeny na útočníka ve vzdálenosti 10–15 cm 
od soupeře. Zakázán je jakýkoliv dotek soupeře.



1. Je povolený výpad na hlavu, obličej a krk (Jodan) bez doteku nebo kontaktu pouze:
- útoky na boční rovinu technikou rukou (Uraken-Uchi);
- obloukový kop na boční rovinu (Mawashi-Geri);
- obloukový, obrácený kop na boční rovinu (Ura-Mawashi-Geri);

2. Je povolený kontrolovaný výpad na hrudník (Chudan, zóna krytá chráničem hrudi) 
a to bez přímého doteku:
- přímý kontralaterální úder (Gyaku-Tsuki);
- obloukový kop na boční rovinu (Mawashi-Geri).

KUMITE BEGINNER
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OMEZENÍ TECHNIK V ZÁPASE

Vše
10-15 cm



- zaujmutí agresivního postoje;
- vydávání zastrašujících výkřiků;
- používání nepovolených technik nebo technik povolených do nepovolených zón  

hrudníku;
- provádění nekontrolovaných technik rukama či nohama;
- zakázané jsou jakékoliv podmety;
- útoky a výpady na hlavu, obličej a krk na rovinu čelní a rovinu zadní;
- útoky a výpady na hrudník v rovině zadní (záda).

KUMITE BEGINNER
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ZAKÁZANÉ AKCE A CHOVÁNÍ



KOMPLETNÍ SOUHRN
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ANO !

NE !



Krok 1  
Karate 
Agility

Krok 2  
Demonstrace 
Základů karate 

Kihoi-Ido
Kumite Balloon

Krok 3  
příprava na 

Národní 
poháry ČSKe 
(Kata a Kumite) 

Beginner

Krok 4  
Individuální  
a týmové 
kategorie 

na 
Národních 
Pohárech 

ČSKe

WKF
Soutěže

MS/ME
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děti (5)
žáci (6-7)

ml. žáci/ml. žákyně (8-9)
Kadeti
Junioři
Senioři

(nad 14 let)

Oficiální soutěže WKFPohár talentů ČSKe

HLAVNÍ CÍL JE:

ml. žáci/žákyně (10-11) & st. žáci/žákyně (12-13)

VYTVOŘENÍ NOVÉHO SYSTÉMU



MČR BEGINNER

Prvním krokem je uspořádání prvního 

Je nová soutěž pro začínající děti, která se bude konat na konci roku před 

MČR ČSKe. 

(Dubňany, 17.11.2019)



MČR BEGINNER
• Na tuto soutěž se mohou závodníci nominovat prostřednictvím

svého kraje. Na základě koeficientu počtu členů:

krajské svazy, které mají více než 700 členů 3 závodníci do každé kategorie

krajské svazy, které mají více než 350 členů 2 závodníci do každé kategorie

ostatní krajské svazy 1 závodník do každé kategorie

TO, JESTLI ZDE VAŠI ZÁVODNÍCI BUDOU, ZÁLEŽÍ NA VÁS. 
NEBERTE ŠANCI SVÝM ČLENŮM BÝT U NĚČEHO NOVÉHO.



NÁRODNÍ POHÁRY 
BEGINNER

Dalším krokem může být např.

(NAPŘ. UŽ V ROCE 2020)



Zájem o tyto soutěže mezi dětmi je 
velký, projekt je založen na 

zkušenostech minulých let na 
krajské a nebo zahraničí úrovni…
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• Děkuji za pozornost
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