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V Hradci Králové dne 16. ledna 2019

Určeno pro:
Členskou základnu ČSKe,

Informace k novému soutěžnímu systému ČSKe od roku 2019
Vážení členové,
vzhledem k nové koncepci soutěžního systému schváleného Prezidiem ČSKe, který se bude v praxi
aplikovat počínaje rokem 2019, si Vám touto cestou dovolujeme ve stručnosti nastínit ty nejzásadnější
změny, kterými soutěžní systém projde z pohledu STK ČSKe. Detaily budou upřesněny v nové verzi
soutěžního řádu.

1. Mistrovství České republiky ČSKe
Zásadní koncepční změna týkající se MČR spočívá především v tom, že napříště by měl být
republikový šampionát skutečně turnajem těch nejlepších závodníků v dané kategorii. V tomto
ohledu je cílem vést MČR jiným soutěžním systémem (pouze u oficiálních kategorií EKF/WKF, tedy u
dorostu, juniorů, U21 a seniorů), aby se účastníci MČR střetli ve více vzájemných zápasech a byla tak
eliminována určitá nespravedlnost rozlosování do klasického „pavouka“. Stejně tak je cílem získat
větší prostor pro televizní přenosy a učinit z MČR trochu více „svátek českého karate“.
V jednotlivých kategoriích dorostu, juniorů, U21 a seniorů tak bude nově na MČR pouze
max. 8 závodníků. U žactva bude v každé kategorii max. 12 závodníků.

NOMINAČNÍ KLÍČ
Základem pro nominaci jsou i nadále Národní poháry ČSKe a doplňkově se do nominace dostanou
závodníci nominovaní z krajských svazů. Z krajských nominací však již nebude přímý postup, ale
nominovaní závodníci se budou muset zúčastnit kvalifikačního turnaje (viz níže). Zrušena je
doplňková nominace pro žactvo tvořená z vybraných „soukromých“ nominačních turnajů, stejně tak
je zrušen přímý postup pro finalisty předchozího MČR a zrušena je také divoká karta STK. V určité
podobě je zachována divoká karta Rady reprezentace a také možnost změnit hmotnostní kategorie
kumite oproti té, ve které si závodník vybojoval postup z NP (viz níže).

a) Postup z národních pohárů
V kategoriích dorostu, juniorů, U21 a seniorů postupuje z NP 6 závodníků. V kategoriích žactva
postupuje z NP 8 závodníků.
Zároveň dochází ke změně bodování tak, aby všichni účastníci NP získali do žebříčku vždy alespoň
nějaké body. Změna bodování má rovněž mírně korigovat tu skutečnost, že v současné době
dosáhnou na body například závodníci, kteří se vlivem příznivého losu dostanou do repasáže a obsadí
např. bodované sedmé místo, ačkoliv všechny své zápasy prohráli a mají tedy stejnou bilanci jako
někteří závodníci, kteří nezískali žádný bod. Nově tedy budou NP bodovány následovně:
1. místo
2. místo
3. místo
5. místo *
7. místo
poražení čtvrtfinalisté, kteří se nedostali do repasáže
ostatní závodníci, kteří vyhráli alespoň jedno utkání
všichni ostatní závodníci

36 bodů
24 bodů
12 bodů
6 bodů
3 body
3 body
2 body
1 bod

* v případě, že bude v kategorii 5 nebo 6 účastníků a poražení čtvrtfinalisté se nedostanou do repasáže,
budou nově rovněž hodnoceni na 5. místě
Bude-li na šestém (resp. osmém) postupovém místě v žebříčku více závodníků se stejným počtem
bodů, rozhodne se o jejich konečném pořadí dle následujících kritérií:
1. nejvyšší počet bodů získaný na jednom NP
2. druhý nejvyšší počet bodů získaný na jednom NP
3. bilance vzájemných zápasů, pokud k nim na NP došlo
Nastane-li i poté shoda, postupují všichni závodníci umístění na posledním postupovém místě s tím,
že na MČR se utkají v předkole.

b) Kvalifikační turnaj
Kvalifikační turnaj bude novým turnajem, na kterém budou usilovat o postup zejména závodníci
nominovaní z krajských svazů. Tato nová koncepce vyplývá zejména ze zkušeností, že doposud mohli
závodníci nominovaní z krajských svazů obsadit v každé kategorii 14 míst a mnohdy se jednalo o
závodníky, kteří neměli žádné zkušenosti s turnaji republikové úrovně. Kvalifikační turnaj by tak měl
ověřit adekvátnost nominace daného závodníka na MČR a měl by zároveň reflektovat obtížnost
postupu z národních pohárů.
Na kvalifikační turnaj budou krajské svazy nominovat své závodníky stejným způsobem, jak tomu bylo
doposud v případě MČR.
Pokud krajský svaz nominuje závodníka, který má zajištěn postup rovněž z NP, tento závodník se
pochopitelně kvalifikačního turnaje účastnit nemusí.
Kvalifikační turnaj se bude konat zpravidla v posledním měsíci před MČR. Krajské svazy tedy tomuto
datu musí přizpůsobit datum konání svých nominačních soutěží.
V kategoriích dorostu, juniorů, U21 a seniorů budou z kvalifikačního turnaje postupovat vždy dva
závodníci, v kategoriích žactva vždy 4 závodníci.
Na kvalifikačním turnaji se bude soutěžit systémem tzv. brazilského pavouka, který je z hlediska
náhodnosti losu poněkud „spravedlivějším“ systémem. Každý závodník v případě porážky postupuje
do tzv. oprav, takže každý závodník absolvuje minimálně dvě utkání. Např. závodník, který vypadne
v prvním kole, může nakonec obsadit třeba i druhé místo.
Kvalifikační turnaj bude určen i pro závodníky, kteří dostali divokou kartu Rady reprezentace a dále
pro závodníky kumite postupující z NP, kteří budou chtít využít možnosti změnit svoji hmotnostní
kategorii. Všichni tito závodníci tedy musí bojovat o konečnou nominaci na MČR ČSKe na
kvalifikačním turnaji.

c) Doplňování nominační listiny
Nastane-li situace, že po skončení kvalifikačního turnaje odřekne svoji účast na MČR některý závodník
postupující z NP, zaplňují se uvolněná místa dalšími závodníky z žebříčku NP. Teprve není-li takových
závodníků, dostanou se na postupové místo další závodníci v pořadí kvalifikačního turnaje.

2. Systém turnajů pro začátečníky
ČSKe má zájem na určitém sjednocení soutěží pro začínající závodníky. Řada turnajů již do svého
programu různé disciplíny pro karatisty s nižším STV zařazuje, avšak tyto soutěže nemají žádný
jednotný republikový rámec.
ČSKe proto bude počínaje rokem 2019 pořádat Mistrovství České republiky pro tyto začínající
závodníky (MČR Beginner), a to v následujících disciplínách:
- Agility
- Kihon-ido
- Kata beginner
- Kumite balloon
- Kumite beginner
Tento republikový šampionát bude určený pouze pro závodníky bez kyu nebo s 8. a 7. kyu (rozhodující
bude STV v den konání MČR), a to pouze v kategoriích žactva, tedy do 13 let včetně. Turnaj se bude
konat během stejného víkendu jako kvalifikační turnaj, tedy zpravidla v posledním měsíci před
klasickým MČR ČSKe.
Podrobnosti k jednotlivým disciplínám jsou uvedeny v nové verzi soutěžních pravidel.

NOMINAČNÍ KLÍČ
Na MČR Beginner bude nominace tvořena pouze krajskými nominacemi. Každý krajský svaz si tedy
může vytvořit svůj vlastní nominační systém, dle kterého bude své závodníky nominovat obdobně
jako na klasické MČR ČSKe. Může se tedy jednat např. o jednorázovou postupovou soutěž či sérii
nominačních soutěží.
Na MČR Beginner se bude soutěžit klasickým soutěžním systémem (tzv. pavoukem s úplnou
repasáží), kromě disciplíny agility, ve které je rozhodujícím kritériem dosažený čas.
ČSKe chce u tohoto MČR Beginner zohledňovat rozdílnou velikost členské základy u jednotlivých
krajů. V závislosti na velikosti členské základny k 31.12. předchozího roku bude mít tedy každý krajský
svaz k dispozici určitý počet nominačních míst, a to následovně:
krajské svazy, které mají více než 700 členů
krajské svazy, které mají více než 350 členů
ostatní krajské svazy

3 závodníci do každé kategorie
2 závodníci do každé kategorie
1 závodník do každé kategorie

3. Kalendář soutěží ČSKe v roce 2019
Datum konání
7.4.2019
1.6.2019
8.6.2019
29.9.2019
5.10.2019
9.11.2019
16.-17.11.2019
7.-8.12.2019

Turnaj
NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů + ČLK – 1.kolo
NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů + ČLK – 2.kolo
NP žactva – 1.kolo
NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů + ČLK – 3.kolo
NP žactva – 2.kolo
NP žactva – 3.kolo
Kvalifikační turnaj + MČR Beginner
Mistrovství ČR

Místo konání
Česká Lípa
Hradec Králové
České Budějovice
Praha
Hodonín
Karlovy Vary
Dubňany
Praha

Mgr. Jiří Kotala
předseda STK ČSKe

