PROPOZICE na I. KOLO
Krajské ligy talentované mládeže 2019
A) Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel soutěže:
2. Datum konání :
3. Místo konání:
4. Ředitel soutěže:
5. Hlavní rozhodčí :
6. Startovné:

Škola bojových umění Narama, z. s. z pověření SKePK
neděle 27. ledna 2019
hala TJ Slavoj Plzeň, Třebízského ul. (nad zimním stadiónem)
Ing. Veronika Kratochvílová
Ing. Pavel Štěpán, ostatní deleguje KR SKePK
členové SKePK, SKeKK a ČSKe 200 Kč, závodníci z Narama 150 Kč
jedno družstvo Kata Team 250 Kč, Kata Team Narama 200 Kč
proběhne na místě před zahájením
zajistí Narama
na kubalikz@email.cz do 25. 1., popř. na místě před zahájením soutěže
Petr Hora, tel. 604321448, e-mail: narama@narama.cz, www.narama.cz

7. Losování:
8. Lékař:
9. Přihlášky:
10. Informace:

B) Technická ustanovení
1. Předpis:

soutěží se podle pravidel WKF a doplňků tohoto rozpisu, závodit se bude na tatami (7x7m)

2. Soutěžní disciplíny: KATA jednotlivci: mini žáci a žákyně 8. kyu, mladší žáci a žákyně 8. kyu, starší žáci a žákyně 8.-7. kyu,
mini žáci a žákyně 7.-6. kyu, mladší žáci a žákyně 7.-6. kyu, starší žáci a žákyně 6.-4. kyu
věkové kat.: mini žáci a žákyně 7-9 let, mladší žáci a žákyně 10–11 let, starší žáci a žákyně 12–14 let
KUMITE jednotlivci: mini a mladší žáci a žákyně 8. – 6. kyu, starší žáci a žákyně 8. – 4. kyu
KATA TEAM: smíšené družstvo (hoši + dívky) mladšího a staršího žactva, bez bunkai
3. Věkové a hmotnostní kategorie:

mini žáci
mini žákyně
ml. žáci
ml. žákyně
st. žáci
st. žákyně

7 - 9 let
7 - 9 let
10 - 11 let
10 - 11 let
12 - 14 let
12 - 14 let

-27 kg, -32 kg, +32 kg
-30 kg, +30 kg
-30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg
-35 kg, +35 kg
-39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60kg
-42 kg, -50 kg, +50 kg

4. Způsob uspořádání: KATA: libovolná heian kata – je možno opakovat, vylučovací způsob s repasáží, vyhlašují se dvě třetí místa
KUMITE: délka trvání zápasu: mini žáci a žákyně 1 min., ml. žáci a žákyně 1 min., st. žáci a žákyně
1,5 min., vylučovací způsob s repasáží, vyhlašují se dvě 3. místa
5. Startují:

členové oddílů karate SKePK, SKeKK a ČSKe, mini, mladší a starší žactvo 8. - 4. kyu

6. Věkové kategorie:

mini žáci a mini žákyně 7-9 let, mladší žáci a ml. žákyně 10-11 let, starší žáci a st. žákyně 12-14 let, každý
závodník startuje pouze v jedné věkové a hmotnostní kategorii
Přechod do vyšší věkové kategorie se uskutečňuje vždy v den dosažení příslušné věkové hranice.

7. Podmínky účasti:

platný průkaz karate a lékařskou prohlídkou (min. 8. kyu - max. 4. kyu)

8. Časový rozvrh:

830 - 930
930 - 1000
1000

prezentace a vážení
losování, porada rozhodčích a trenérů
zahájení soutěže

9. Ceny: závodníci na 1. místě obdrží diplom, medaili a cenu, na 2. - 3. místě obdrží diplom, medaili
Plzeň 3. 1. 2019

Za SKePK a Narama
Petr Hora

B) ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ:
1. V disciplíně kata jsou povolena Heian kata, která se mohou libovolně opakovat.
2. V disciplíně kumite v jednotlivých kategoriích v případě malého počtu závodníků, budou
kategorie sloučeny.
3. Repasáž bude probíhat v disciplíně kata i kumite.
4. Pokud budou v jednotlivých kategoriích pouze tři soutěžící, budou zápasit každý s každým.
5. Umístění v KATA TEAM se nepočítá do celkového pořadí ligy. Družstva jsou rozdělena na
kategorie mladšího a staršího žactva, družstvo může být smíšené, tzn. hoši a dívky dohromady.
Každý závodník může soutěžit pouze v jednom družstvu.
6. Po dokončení soutěže kata proběhne vyhlášení výsledků všech kategorií (cca 12:00 – 13:00 h).
Vyhlašování výsledků kumite proběhne po skončení všech zápasů. (cca 14:30 – 15:30 h).
7. Ocenění soutěžících v disciplíně kata a kata team:
- 1. místo – medaile, diplom
- 2. místo – medaile, diplom
- 3. místo – medaile, diplom – budou vyhlášena dvě třetí místa
- pokud nebude mít soutěžící ve své kategorii soupeře, dostane diplom za 1. místo
8. Ocenění soutěžících v disciplíně kumite:
- 1. místo – medaile, diplom
- 2. místo – medaile, diplom
- 3. místo – medaile, diplom – budou vyhlášena dvě třetí místa
- pokud nebude mít soutěžící ve své kategorii soupeře a bude reálné sloučení, tak bude
přeřazen do jiné kategorie; nebude-li přeřazení možné, dostane diplom za 1. místo

C) INFORMATIVNÍ USNESENÍ
Vyhodnocení a ukončení ligy
Na krajském webu (www.karate-plzensko.webz.cz) jsou zpracovány po každém soutěžním kole
výsledky a průběžné pořadí závodníků v jednotlivých věkových kategoriích. Do celkového
hodnocení se započítají body ze tří kol (kata i kumite) a body ze soutěže kata z finálového kola
v Plzni. Oficiální vyhlášení proběhne v Plzni v průběhu finálového kola (po ukončení soutěže kata).
Vyhlašovat se bude pět nejlepších v každé věkové kategorii, tzn. mini žáci, mini žákyně,
mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně.

Bodovací systém do celkového pořadí ligy
1. místo – 12 bodů
2. místo – 9 bodů
3. místo – 6 bodů
5. místo – 2 body
bonus: každý vyhraný zápas 1 bod
umístění v Kata Team se napočítá do celkového pořadí
Při rovnosti bodů celkového pořadí na vyhlašovaných místech (prvních pět), rozhoduje o lepším
závodníku počet vyhraných zápasů a počet cennějších medailí. Pokud bude shoda i v medailích,
bude následovat přerážecí test tameshi-wari, např. pořadí technik oi-tsuki, mae-geri, gyaku-tsuki,
mawashi-geri (závodník si zvolí jestli použije v technice pravou či levou ruku nebo nohu). Zvítězí
ten, který bude při tameshi-wari úspěšný. Jestliže nebude stále rozhodnuto, dojde ke zdvojení
přeráženého materiálu a techniky se budou opakovat ve stejném pořadí.
Body získané na Krajské lize se nepočítají do nominace na MČR mládeže.

Otázky související s ligou mládeže
Závodník změní hmotnost během ligy?
Nemá vliv na celkové hodnocení, body závodník může získávat v jakékoli hmotnostní kategorii.
Závodník během roku přestoupí do vyšší věkové kategorie?
Např. mladší žák, který během ligy dosáhne kategorie starších žáků, bude v konečném pořadí
hodnocen jako starší žák a body z kategorie mladších žáků se mu připočítají do kategorie starších
žáků.
Závodník dosáhne během ligy 15 let?
Jakmile dosáhne věku 15 let, nemůže dále v lize soutěžit. Výjimkou je dosažení věku před
finálovým kolem. Ve finálovém kole může soutěžit pouze v kata, kde se body započítávají do
celkového pořadí. Body z kumite se nezapočítávají nikomu.
Závodník získá během roku vyšší technický stupeň?
Nemá vliv na celkové hodnocení, body závodník získává stejně jako v kategorii 8. kyu nebo vyšší.
Pokud získá během ligy vyšší kyu (mini žáci 5. kyu, mladší žáci 5. kyu, starší žáci
3. kyu) nemůže dále soutěžit. Výjimkou je získání vyššího kyu před finálovým kolem. Ve
finálovém kole může soutěžit pouze v kata, což se počítá do celkového pořadí, body z kumite se
nezapočítávají nikomu.

