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Český Svaz karate JKA                           

P r a h a  

 

 

Určeno všem oddílům, klubům, trenérům, instruktorům, 

zkušebním komisařům, vedoucím dojo, rozhodčím. 

 

Zpráva ze školení 2019 
 

datum konání:  4. ledna 2019/ od 17.30 hodin do 6. ledna 2019 do 14.00 hodin 

místo konání: Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112 

 

instruktoři a školitelé: Ing. Richard Růžička, 6.Dan JKA 

 Mgr. Stanislav Bílý, 6.Dan JKA 

 Steen Carlsson, 5.Dan JKA 

 Mgr. Jana Konečná, 5.Dan JKA 

 Eva Buzková, 5.Dan JKA 

 Mgr. Josef Patík, 4.Dan JKA 

 David Havlík, 4.Dan JKA 

 Roman Kneifl, 4.Dan JKA 

 Ing. Karel Strnad, 7.Dan JKA (se pro nemoc omluvil) 
 

Počet účastníků školení: 67 

 

Školení proběhlo v rozsahu stanoveném plánem školení. Program školení byl dodržen, proběhlo 5 

praktických tréninkových bloků, 3 teoretické bloky a společné jednání všech zúčastněných, kde byly 

řešeny oblasti úpravy soutěžního řádu JKA a kde následně proběhlo školení o škodlivosti dopingu ve 

sportu. Celé školení bylo koncipováno se zaměřením na zvyšování znalostí a rozvoj metodiky 

v oblasti karate JKA pro trenérsko-instruktorský kádr, pro rozhodčí a zkušební komisaře JKA.  

 

Z jednotlivých oblastí byly řešeny:  

a) kihon: teorie a praxe nácviku základních principů, důležitých bodů karate a metodiky, 

technické zaměření bylo na:  

 - poloha lokte v technikách karate a správný průběh technik 

 - rotace do hikite a do techniky karate 

 - postoje karate, znalost jejich rozdílů, metodika jak je zaujmout 

 - přenos těžiště v technikách a rotace (střih) boků (principy karate) 

 - 3 základní elementy karate a dýchání v technice karate 

 

b) kata: praktický rozbor kata Shotokan s detailní výukou technik dle standardizace JKA a 

metodika tréninku kata, zaměření této části bylo na: 

 - sentei kata  

- tokui kata (jitte, kanku sho, bassai sho, gankaku, nijushiho, sochin, 

unsu, gujushiho sho) 

 

c) kumite: praktický nácvik řízených forem kumite, metodika přechodu k volnému kumite a 

provázanost se soutěžemi karate jka ve vztahu k posuzování rozhodčími, zaměření bylo na: 

 - kihon ippon kumite (rozbor soutěžní formy) 

 - jiyu ippon kumite jako přechodu k volnému zápasu  

- jiyu kumite, důležité momenty pro rozhodování (načasování techniky, 

taktické varianty časování techniky v obraně, renzoku a kuzushi waza) 

 

d) teorie pro instruktory: přednáška na téma vystupování a chování instruktora JKA, morální 

hodnoty JKA, technické znalosti z metodiky karate-dó a další rozvoj instruktora JKA 

 

e) teorie pro zkušební komisaře: přednáška na téma kritéria a požadavky pro zkoušky na 

jednotlivé technické stupně, informace o zkušebním řádu a pravidlech pro zkoušky JKA 
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f) teorie pro rozhodčí: přednáška a video-prezentace o činnosti rozhodčích na soutěžích JKA, 

o rozhodování a soutěžních pravidlech JKA, zaměření v jednotlivých částech na: 

 - rozbor soutěžních pravidel JKA, jejich aplikace na soutěžích v ČR 

 - trendy a vývoj rozhodování na soutěžích JKA v Evropě a ve světě 

 - kritéria a hodnocení kata, kumite 

- problematika koučů, trenérů a diváků na soutěžích JKA, jejich práva a 

povinnosti, včetně záměru na zavedení možnosti důslednější výchovy, 

které bylo zapracováno do soutěžního řádu pro rok 2019 

- podána informace o novelizaci směrnice komise rozhodčích, včetně 

systému hodnocení rozhodčích, podmínek navyšování licencí rozhodčích 

v budoucím období a současné výsledky a poznatky vyplývající 

z uplynulého období 

- bylo upozorněno na morální aspekt rozhodčích a o přípravě kodexu 

rozhodčích, který bude součástí novelizované směrnice KR 

 - činnosti rozhodčích na zápasišti, povely a gestikulace rozhodčích 

- názorně praktická ukázka správné signalizace rozhodčích na pozici 

hlavní rozhodčí na zápasišti (střed) a na pozici rohový sudí 
 
 

 
 

Součástí školení byl i meeting vedoucích a zástupců klubů, v jehož rámci proběhlo: 

a) uvedení vize další činnosti JKA ČR na úrovni práce rozhodčích, trenérů, instruktorů a 

zkušebních komisařů, zdůrazněna byla potřeba větší komunikace mezi jednotlivými komisemi 

a potřeba pozitivního přístupu při řešení situací, včetně pozitivní kritiky a reakci na ní, kterou 

se projevuje respekt, který si vyjadřují tímto způsobem jednotliví členové svazu 

  

b) rozbor novelizace soutěžního řádu JKA pro rok 2019, který byl zpracován a bude platný po 

schválení prezidiem JKA v nadcházející soutěžní sezóně, novelizace soutěžního řádu vychází 

z původního platného řádu a z pravidel JKA WF, která doplňuje dle potřeb JKA ČR, následující 

změny oproti původnímu znění byly projednány, odsouhlaseny a upraveny: 

- struktura soutěžního řádu a jeho členění tak, aby korespondoval řád se 

stanovami JKA ČR a s platným pravidly JKA WF 

- věkové kategorie pro soutěže kata družstev (viz. Příloha) 

- systém hostování pro jednorázové soutěže týmů (viz. Příloha) 

- zavedení možnosti soutěžního systému plné repasáže pro kategorie kde 

bude přihlášeno více než 64 závodníků 

- změna soutěžní formy kumite pro kategorie mini-žáci/žákyně, mladší 

žáci/žákyně (viz. Příloha) 

- změna základního času soutěže kumite pro všechny kategorie, změny 

systému sai-shiai a sai-sai-shiai, včetně úpravy časů pro všechny 

žákovské kategorie 

- rozšíření výběru kata pro finále kategorií dorostenci/dorostenky 

- definice vítěz kombinace kata a kumite, definice vítěze pro MČR JKA a 

zavedení titulu Grand Champion na soutěži MČR 

- zařazení do postupového systému na MČR další soutěže JKA typu Velká 

cena nebo Grand Prix JKA 

- snížení náročnosti kata v soutěži Národní liga JKA v kategorii žáci 

 

c) školení o škodlivosti dopingu ve sportu, uvedeny zakázané metody, látky a manipulace ve 

sportu, legislativní náležitosti a povinnosti sportovců, včetně rizika postihů, kterými by 

sportovec a svaz JKA ČR mohl být potrestán v případě pozitivního dopingového nálezu,  

 

d) školení o prevenci obtěžování ve sportu dle metodické příručky MŠMT nebylo provedeno 

z časových důvodů, a bylo přesunuto na druhou část školení, které proběhne 9.3.2019 

 

Školení bylo zakončeno písemnými a praktickými testy pro instruktory a zkušební komisaře JKA, 

školení rozhodčích bude dokončeno v druhé části jejich školení, která proběhne 9.března 2019 

společně s přípravou reprezentace, a ve které bude proveden praktický nácvik signalizace 

rozhodčích, praktický nácvik gestikulace při cvičných zápasech kata a kumite, a provedeny budou 

písemné a praktické texty na rozhodčí všech licencí.  
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Příloha:   

Změny v soutěžním řádu JKA pro rok 2019 – informace 
 
věkové kategorie pro soutěže kata družstev  

mini žáci, mini žákyně   - 07 – 09 let smíšená družstva povolena 
mladší žáci, mladší žákyně   - 07 – 11 let smíšená družstva povolena 
starší žáci, starší žákyně   - 10 – 13 let smíšená družstva povolena 
mladší dorostenci, mladší dorostenky - 10 – 15 let  
starší dorostenci, starší dorostenky  - 12 – 17 let  
junioři, juniorky    - 14 – 20 let  
muži, ženy     - nad 16 let  
masters ženy     - nad 35 let smíšená družstva povolena 
masters muži     - nad 40 let smíšená družstva povolena 

 
 Pro soutěže kata družstev platí: 

- Smíšená družstva 2 chlapci + 1 dívka se zařazují do mužských kategorií, smíšená družstva 2 
dívky + 1 chlapec se zařazují do ženských kategorií 

- Závodníka lze na jedné soutěži zařadit pouze do jednoho kata týmu, užívat jednoho 
závodníka pro tvorbu více týmů není povoleno. 

- Změny sestav kata družstev jsou v průběhu roku povoleny. 
 

systém hostování pro jednorázové soutěže týmů 

3.2. Hostování pro soutěže jednotlivců na celou soutěžní sezónu se vyznačuje v průkazu závodníka v 
příslušném oddíle průkazu, kde zástupce mateřského klubu potvrdí svůj souhlas s hostováním a uvede 
se název klubu, za který závodník bude soutěžit, a dále období po které je hostování povoleno. 
Závodník v období hostování nemůže startovat v soutěžích za jiný klub. 
3.3. Hostování pro soutěže týmů, které je jednorázové, jako je ČNL nebo soutěž kata týmů se provádí 
vyplněním formuláře pro hostování v soutěži týmů (viz Příloha č. 5) a jeho předložení při prezentaci 
do soutěže. Formulář je součástí přihlášky a odevzdává se komisi STK. Hostování v týmové soutěži 
neomezuje závodníka startovat v soutěži jednotlivců za jeho mateřský klub nebo za klub kde má 
hostování pro soutěže jednotlivců. 

 

soutěžního systému plné repasáže pro kategorie kde bude přihlášeno více než 64 

závodníků 

b) Vyřazovací systém s plnou repasáží lze užít pro soutěže NP v případech, kdy se v jedné 
kategorii a disciplíně přihlásí více než 64 závodníků. O aplikaci tohoto systému rozhoduje komise 
STK před soutěží. Na soutěži je tento systém vyhlášen delegátem STK před zahájením utkání. 

 

změna základního času soutěže kumite pro všechny kategorie, změny systému sai-shiai a 

sai-sai-shiai, včetně úpravy časů pro všechny žákovské kategorie 

5.3.2. Volná forma: Jiyu-kumite, je volný zápas kumite 
a) eliminace: zápas na jeden bod - ippon-shobu, základní doba trvání zápasu je 2 minuty 
b) finále: zápas sanbon-shobu, má dobu trvání 2 minuty pro žákovské a dorostenecké 

kategorie, 3 minuty pro juniorské kategorie a kategorii ženy, 5 minut pro muže 
c) pro věkové kategorie žáci v eliminačních kolech se v případě nerozhodného výsledku neužívá 

druhý zápas "sai shiai", a zápas pokračuje přímo "sai sai shiai" formou náhlé smrti (zápas na 
první udělený bod nebo půlbod), přičemž všechna napomínání z předchozího zápasu se 
převádějí. Toto ustanovení neplatí pro semifinálové a finálové zápasy. Doba trvání zápasu "sai 
shiai" a "sai sai shiai" je zkrácena na 1 minutu.  

d) bodovaná vzdálenost v jiyu-kumite u kategorie žáků a mladšího dorostu je 5 – 0 cm při útocích 
na "džódan" od bodovaných (zásahových) ploch 

e) pro všechny ostatní věkové kategorie platí průběh soutěže tak, jak je stanoven pravidly JKA 
WF 
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změna soutěžní formy kumite pro kategorie mini-žáci/žákyně, mladší žáci/žákyně  

6.1. Mini žáci a mini žákyně 
Kumite: eliminace, semifinále, finále: kihon-ippon-kumite 

6.2. Mladší žáci a žákyně 
Kumite: eliminace: jiyu-kumite – ippon-shobu, čas 2 minuty 
   finále: jiyu-kumite – sanbon-shobu, čas 2 minuty 

 

rozšíření výběru kata pro finále kategorií dorostenci/dorostenky 

Kata:  eliminace: praporkový systém, kata z řady Heian 1-5 
 semifinále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5,  Tekki 1, 

Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi 
 finále: bodový systém, soutěžící předvede volitelnou kata řady Heian 1-5, Tekki 1 odlišnou 

od té, kterou předvedl v semifinále, nebo kata Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi, 
Hangetsu, Jitte, Gankaku, Nijushiho, Sochin, Kanku Sho, Bassai Sho, Meikyo, Chinte 

 

definice vítěz kombinace kata a kumite, definice vítěze pro MČR JKA a zavedení titulu 

Grand Champion na soutěži MČR 

7. Konání jednotlivé disciplíny na soutěži JKA je podmíněno přihlášením alespoň jednoho závodníka nebo 
týmu, který splňuje podmínky startu. 
8. Na soutěžích JKA ČR se uděluje titul vítěz kombinace (kata+kumite) závodníkovi, který dosáhne 
nejlepší umístění v obou disciplínách, přičemž v jedné disciplíně se musí umístit na 1.místě a v druhé 
musí být nejhůře do 4.místa. V případě, že dojde k rovnosti dvou závodníků (např. při umístění 1.+3. a 
3.+1.) kombinace nebude udělena. 
9. Na nejvyšší soutěži MČR JKA se vítězům příslušné kategorie a disciplíny uděluje titul Mistr České 
republiky. Udělení titulu Mistr ČR je podmíněno účastí minimálně 3 soutěžících v kategorii. Pro vítěze v 
kombinaci, stanovené dle odst.8 tohoto článku, se uděluje titul Grand Champion České republiky v 
karate JKA. 
 

snížení náročnosti kata v soutěži Národní liga JKA v kategorii žáci 

4. Systém soutěže: - každý s každým 
    - utkání se skládá z pěti jednotlivých zápasů probíhajících v    

 následujícím pořadí a disciplínách: 
1.zápas: jiyu-kumite (ippon-shobu) muži - BRH, čas 2 minuty 
2.zápas: jiyu-kumite (ippon-shobu) ženy - BRH, čas 2 minuty 
3.zápas: kata muži - (kategorie senioři a dorostenci jedna vylosovaná kata z řady Heian 1-5, 

Tekki 1, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi, kategorie žáci jedna vylosovaná kata z řady 
Heian 1-5, Tekki 1) 

4.zápas: jiyu-kumite (ippon-shobu) muži - BRH, čas 2 minuty 
5.zápas: kata ženy - (kategorie ženy a dorostenky jedna vylosovaná kata z řady Heian 1-5, Tekki 

1, Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Empi, kategorie žákyně jedna vylosovaná kata z řady 
Heian 1-5, Tekki 1) 

 

 
  
 

 
Praha, 25.1.2019 
Zpracoval: Ing. Richard Růžička 
 


