
SKRÁTENÉ PRAVIDLÁ (na tatami) 

KATA 

1. kolo  viac ako 12 pretekárov ( ak je viac ako 30 ľudí, postupuje 18) 

2. kolo  postupuje 12 pretekárov  

3.kolo  finále – 6 pretekárov, 

ak je menej ako 6 pretekárov, prebieha druhé a tretie kolo, známky sa sčítavajú, DVE KOLÁ 

MUSIA BYŤ 

Povolené kata pre jednotlivé kategórie: 

KATEGÓRIE PODĽA ŠTÝLOV – GOJU, SHOTOKAN, RENGOKAI (OTHER – INÉ) 

DETI do 7 rokov (vrátane):   LEN SHITEI (od 6.kyu nemôžu opakovať) 

DETI do 12 rokov: 

9. – 7. kyu (biele a žlté pásy)      môžu opakovať kata, LEN SHITEI 

6. kyu – Dan     Nemôžu opakovať kata, ani použitú v rozstrele  
 
Kata do jednotlivých kôl:   1. kolo  Shitei 
      2. kolo  Shitei, Sentei  
      3. kolo  Shitei, Sentei (len 12r. TOKUI) 
 

DRUŽSTVÁ (DETI – 12r.)   Nemôžu opakovať      

Kata do jednotlivých kôl:   1. kolo  Shitei 
      2. kolo  Shitei 
      3. kolo  Shitei, Sentei 
 
13 rokov: 

9. – 7. kyu (biele a žlté pásy)       môžu opakovať kata, LEN SHITEI 

6. kyu – Dan     Nemôžu opakovať kata, ani použitú v rozstrele  
 
Kata do jednotlivých kôl:   1. kolo  Shitei 
      2. kolo  Shitei, Sentei  
      3. kolo  Shitei, Sentei, Tokui 
 

Kategórie: 14+ 

      Nemôžu opakovať kata, ani použitú v rozstrele  
1. kolo Shitei alebo Sentei kata 

2. kolo Shitei, Sentei alebo Tokui kata 

3. kolo Shitei, Sentei alebo Tokui kata 

 

  



KOBUDO 

KOBUDO (LONG) maximálne 2 kolá, ak je menej ako 8 pretekárov  - 1 kolo - finále  

Do 17 rokov  môžu opakovať kata 

Od 18 rokov  v každom kole iná kata, môže striedať zbrane (Bo/Kuun, Ekku, Motyka, Kopia, Bokken) 

v rozstrele musí použiť inú kata ako použil v danom kole 

kata z rozstrelu o postup do finále sa môže vo finále opakovať 

 (napr.: 1.kolo – Kaaten no kuun, rozstrel Kubo no kuun, Finále: Kubo no kuun, rozstrel 

Kaaten no kuun) 

KOBUDO (SHORT) maximálne 2 kolá, ak je menej ako 8 pretekárov  - 1 kolo - finále 

Do 15 rokov  môžu opakovať kata 

Od 16 rokov  v každom kole iná kata, môže striedať zbrane (Sai, Kama, Timbe, Nunchaku, Tonfa) 

v rozstrele musí použiť inú kata ako použil v danom kole 

kata z rozstrelu o postup do finále sa môže vo finále opakovať 

 (napr.: 1.kolo – Ichi no dan, rozstrel Kama, Finále: Kama, rozstrel Ichi/Ni no dan) 

 

KUMITE 

KUMITE- SHOBU SANBON 

Šerpy   len biela alebo červená 

Povinné chrániče: chránič zubov 

   chránič hrude (dievčatá od 13 rokov, ženy)  

suspenzor (chlapci od 13 rokov, muži) 

LEN NIHON – prilba, chránič hrudníka 

   chrániče rúk – bez chrániča palca – biele, červené (podľa šerpy), biele môžu byť vždy 

Povolené chrániče: chránič holení, chrániče priehlavku (len biele), NIHON - suspenzor 

 

Časový limit na zápasy: deti do 12 rokov  1,5 minúta   (NIHON KUMITE) 

    13 – 17 rokov  2 minúty (SANBON KUMITE) 

    18 – 35 rokov  3 minúty (SANBON KUMITE) 

    + 36 rokov  2 minúty (SANBON KUMITE) 

 

Atoshi baraku  15 sekúnd pred ukončením zápasu  

    

 



ÚROVNE PENALIZÁCIÍ: 

Atenai     Kinshi      

Atenai Chui    Kinshi      

Hansoku    Kinshi Chui     

     Kinshi Hansoku 

 

Línia ATENAI – Všetko, čo súvisí s kontaktami ! Ak je „krv“, nemôže byť BOD!  

Línia KINSHI -  nešportové správanie, vystúpenie zo zápasiska ( bývalé JOGAI), ohrozovanie vlastnej 

bezpečnosti (bývalé MUBOBI), zdržiavanie, neaktivita, všetky tieto prehrešky sa zrátavajú v jednom slede.  

Nekontrolované techniky na hlavu – bezvýhradne penalizovať KINSHI a následnými penalizáciami !!  

Aj v prípade, že nezasiahli hlavu súpera, ale len preleteli! Všetko, čo minie cieľ a je nekontrolované, je KINSHI. 

LEKÁR: rozhoduje o tom, či pretekár môže pokračovať v zápase alebo nie. Ak doktor vyhlási, že pretekár 

nemôže pokračovať z dôvodu zranenia spôsobeného súperom, vyhráva automaticky na HANTEI. V prípade 

víťazstva na HANTEI a kontaktu, doktor rozhoduje o pokračovaní aj v súťaži. TREBA ZAPÍSAŤ DO „PAVÚKA“. Ak 

pretekár nemôže pokračovať v súťaži, doktor to zapíše  na kartu pretekára/do pavúka. 

Ak doktor rozhodne, že pretekár môže súťažiť a pretekár nechce, rozhodnutie je KIKEN. 

 

NIHON KUMITE – deti do 12 rokov  

zápas na 4 wazaari alebo 2 ippony  alebo kombinácie hodnotení 

zakázané techniky:  

 kontakt na hlavu, ak má helmu je povolený ľahký kontakt na helmu (nesmie spôsobiť väčší / prudký pohyb hlavy) 

 ashi barai, podrážacie, strhovacie a iné nebezpečné techniky a hody, strkanie 

ZHODA BODOV NA KONCI ZÁPASU: 

Nasleduje HANTEI a rozhodcovia musia rozhodnúť AKA/SHIRO – NEEXISTUJE PREDĹŽENIE 

 

DRUŽSTVÁ 

Vyhodnocujeme:  

 počet víťazstiev 

 počet bodov spolu 

 počet IPPON 

 EXTRA ZÁPAS 

ROTÁCIA (6 min, rozdiel 6 bodov) 

Vyhodnocujeme:  

 počet bodov spolu 

 počet IPPON 

 ENCHO SEN (2 min) 

 

 


