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Pořádá 
 

ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA 

 

KARATE GRAND PRIX BRNO 
 

DATUM 20.11.2021 -  sobota 
Místo Kamenice 5, budova A34, Brno – Bohunice, 625 00  

sportovní hala v univerzitním Campusu viz. strana č. 5. 

Pořadatel Jihomoravský svaz karate a Karate Team Bohunice 

Ředitel soutěže Mgr. Josef Dočkal, tel.: + 420 603 217 954 
e-mail: tekki2@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí Dušan Hajmach – rozhodčí Českého svazu karate 

Prezentace Probíhá elektronicky! Soupisku závodníků je nutné odeslat nejpozději do 
18.11.2021 na email t.duda@seznam.cz. 

Časový plán 8.30 – 9.15 hod. Proběhne kontrola a případné dílčí úpravy prezentace. Žádáme 
všechny vedoucí družstev o včasný příchod k prezentaci z důvodu dodržení 
časového harmonogramu závodů. 
10:00 Slavnostní nástup a zahájení soutěže. 
Po slavnostním nástupu proběhne blok kata a následně blok kumite. Vyhlášení 
výsledků proběhne vždy po ukončení příslušného bloku soutěže. 

Soutěžní kategorie Podrobný rozpis věkových a hmotnostních kategorií viz. strana č. 3.  

Startovné 200,- Kč (100,- Kč kategorie 8. KYU, 200,- Kč za Kata Team). 
Startovné je splatné při kontrole prezentace v den konání soutěže. 

Rozhodčí  Nominuje pořadatel 

Lékař Zajišťuje pořadatel. 

Podmínky 
 
 
 
Epidemiologická opatření 

Soutěží se podle pravidel ČSKe s úpravami stanovenými v propozicích. Platný 
průkaz, platná lékařská prohlídka (ne starší než 1 rok) Přihlášením na soutěž 
osoba přihlašující garantuje a odpovídá za splnění této podmínky. Povinné 
chrániče: zubů, rukou, holení a nártů. Chrániče trupu doporučeny, chrániče 
prsou povinné od kategorie dorostenek.  
Epidemiologická opatření jsou specifikována na str. č. 6. Opatření se mohou 
měnit na základě aktuální epidemiologické situace. Prosím sledujte aktuální 
informace k soutěži na FB stránkách. 

Protesty Pouze v písemné formě, učiněné bezprostředně po skončení namítaného 
utkání, oproti složené kauci 500,- Kč, u hlavního rozhodčího. 

Poznámka Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy věkových kategorií a počtu rozhodčích při 
osazení jednotlivých zápasišť pro soutěž kata 3 -5 -7. 

Informace Soutěž je určena pro všechny závodníky ve všech kategoriích dle pravidel 
ČSKe s korekturou JmSKe. 

Zpracoval Tomáš Duda, předseda komise STK JmSKe 

mailto:tekki2@seznam.cz
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Věkové kategorie KATA 
 

Závodník může nastoupit pouze v příslušné věkové kategorii. Rozhodující pro zařazení do 
věkové kategorie je věk závodníka ke dni konání soutěže. Střídavé starty nejsou dovoleny. 
Pořadatel si vyhrazuje právo v důvodných případech (po konzultaci s hlavním rozhodčím a 
zástupci dotčených klubů) jednotlivé kategorie sloučit. Rovněž si vyhrazuje za stejných 
podmínek právo změny či úpravy pravidel. 
 
Kata 8.kyu 

KATA 8.kyu do 11ti let Pro všechny začínající závodníky bez rozdílu pohlaví. Cvičí se pouze první 
kata daného stylu určená pro první žákovský stupeň pro zkoušky na STV. 
Závodníci v této kategorii nemůžou nastoupit do ostatních soutěžních 
kategorií. 

KATA 8.kyu 12 let + 

 

Kata žáci/žákyně 
KATA žáci do 10ti let 
KATA žákyně do 10ti let 

 
 
 
 

Závodník cvičí libovolnou katu  
s možností 1x opakovat 

KATA žáci 11-12 let 
KATA žákyně 11-12 let 

KATA žáci 13-14 let 
KATA žákyně 13-14 let 

 

Kata dorost, senioři 
KATA dorostenci 15-17 let 
KATA dorostenky 15-17 let Závodník cvičí libovolnou katu  

s možností 1x opakovat KATA senioři 18 let + 
KATA seniorky 18 let + 

 

Kata TEAM 
KATA TEAM JUNIOR 7-11 let 

Sloučená kategorie, rozdělená do tří věkových skupin, družstva 
mohou být smíšená – bez rozdílu pohlaví. Zařazení do kategorie dle 
nejstaršího závodníka. Družstva cvičí libovolnou katu s možností 1x 

opakovat. Cvičí se kata bez bunkai. 

KATA TEAM SUPERIOR 12-14 
let 

KATA TEAM SENIOR 15 + let 
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Věkové a hmotnostní kategorie KUMITE 

 

Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk a hmotnost závodníka ke dni konání soutěže. 
Soutěž kumite je určena pouze pro závodníky od 6.kyu. Zápasiště pro kategorie kumite žáci a 
žákyně do 10ti let bude mít rozměr 6x6 metrů. Ostatní kategorie budou mít zápasiště o 
rozměrech 8x8 metrů. Doba trvání zápasu pro všechny kategorie 90 sekund čistého času 
Zápasí se na 3 body (wazari = bod, ippon = 2 body) Hodnotí se efektivita techniky, dle tohoto 
kritéria každá hodnotitelná technika může být hodnocena buď wazari nebo ippon. 
Povinné chrániče zubů, rukou holení a nártů, pásky červené a modré, pásy a chrániče rukou 
musí odpovídat straně zápasu (Aka x Ao) chrániče trupu doporučeny, chrániče prsou povinné 
od kategorie dorostenek. Střídavé starty nejsou dovoleny. Pořadatel si vyhrazuje právo v 
důvodných případech (po konzultaci s hlavním rozhodčím a zástupci dotčených klubů) 
jednotlivé kategorie sloučit. Rovněž si vyhrazuje za stejných podmínek právo změny či úpravy 
pravidel. 
 
 
Kumite žáci/žákyně 

KUMITE žáci 7-9 let BRH Povolen dotek 

KUMITE žákyně 7-9 let BRH 

KUMITE žáci 10-11 let -42 kg, +42 kg Povolen dotek 

KUMITE žákyně 10-11 let -40 kg, +40 kg 

KUMITE žáci 12-13 let -50 kg, +50 kg Povolen dotek na obličej, lehký 
kontakt na střed KUMITE žákyně 12-13 let -46 kg, +46 kg 

 

Kumite dorostenci 
KUMITE žáci 14-15 let -60 kg, +60 kg  

Povolen lehký kontakt KUMITE žákyně 14-15 let -50 kg, +50 kg 

KUMITE dorostenci 16-17 let -65 kg, +65 kg 

KUMITE dorostenky 16-17 let -54 kg, +54 kg 

 

Kumite senioři/seniorky 
KUMITE senioři 18+ let BRH Povolen lehký kontakt 

KUMITE seniorky 18+ let BRH 
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Doprava ke sportovní hale 

 
Hala se nachází v univerzitním Campusu v Brně - Bohunicích. Ulice Kamenice 5. Závody se 
budou konat v hale pro míčové sporty tzv. „banán“ nelze přehlédnout. 

 
Doprava MHD: 
Autobusem číslo 60, 61 na konečnou stanici „Univerzitní campus, sever“ zastávka je přímo 
před halou. 
 
Autobusem číslo 50, 69 nebo trolejbusem 25, 29 na zastávku „Univerzitní campus“ poté cca 
200 metrů pěšky. 
 
Doprava autem: 
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Epidemiologická opatření 
 
Návštěvník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19. Návštěvníci starší 6ti let se musí 
prokázat, že: 
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 
c) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že 

1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo 

2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo 

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula mu doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 
více než 180 dní. 

 
Je třeba plně respektovat stanovená epidemiologická opatření a respektovat pokyny pořadatele. 
Kromě závodících, rozcvičujících se, rozhodčích na tatami povinnost mít zakryté dýchací cesty 
respirátorem. Diváci (=pouze doprovod závodníků) omezí volný pohyb po hale a budou udržovat 
rozestupy alespoň 1,5m. 
 
Pořadatel vyhrazuje právo změnit epidemiologická opatření na základě aktuální epidemiologické 
situace. Prosím sledujte aktuální informace k soutěži na FB stránkách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Tomáš Duda             Mgr. Josef Dočkal 
   předseda STK JmSKe                   předseda JmSKe 


