
Česká národní liga karate JKA ČR 
 

P R O P O Z I C E 

 

Datum a místo konání 

 

1. kolo žáci    6.2.2016 Neratovice  

dorost, senioři  19.3.2016  - není potvrzen pořadatel, pokud se na daný 

termín pořadatel nenalezne, bude termín nutné změnit 

2. kolo žáci    1.10.2016 Kadaň  

dorost, senioři  15.10.2016 Neratovice 

3. kolo žáci    5.11.2016 Praha  

dorost, senioři  6.11.2016 Praha  
 

Systém soutěží 
 

V každém kole se utká každé družstvo s každým v rámci příslušné soutěžní věkové kategorie.  

 

soutěžní kategorie - muži – ženy 

   - dorostenci – dorostenky 

   - žáci – žákyně 

 

Počet účastníků 
a) v lize soutěží maximálně 10 družstev v každé kategorii 

b) utkání družstva se skládá z těchto jednotlivých zápasů 

- Jiu-kumite-ippon shobu muži, dorostenci, starší žáci - BRH 2 minuty 

- Jiu-kumite-ippon shobu ženy, dorostenky, starší žákyně - BRH 2 minuty 

- kata muži, ženy, dorostenci, (-ky) - jedna vylosovaná kata z řady Heian 1 –5, Tekki 1, Bassai 

Dai, Kanku Dai, Jion, Empi. 

- kata mladší a starší žáci (-kyně) - jedna vylosovaná kata z řady Heian 1- 5, Tekki 1, Bassai 

Dai, Jion. 

 

Systém rozhodování 

- soutěží se dle pravidel JKA World s úpravou pro tabulkový systém určování pořadí 

- za vítězství v utkání získá vítězné družstvo 2 body 

- za nerozhodného stavu v utkání získá každé družstvo 1 bod 

- v jednotlivých zápasech v utkání za vítězství získávají 2 pomocné body do celkového skóre 

v utkání, za remízu 1 pomocný bod 

- vítězem v utkání se stane družstvo, které získá v jednotlivých zápasech více pomocných 

bodů. Při rovnosti pomocných bodů je utkání vyhlášeno jako nerozhodné 

- při rovnosti bodů při určování pořadí v tabulce rozhoduje poměr všech získaných pomocných 

bodů 

 

Účastníci soutěže 

- ligy karate se mohou zúčastnit družstva, která jsou členy Českého svazu karate JKA 

- soupisku družstva lze v průběhu sezóny libovolně měnit a závodník může v sezóně soutěžit 



za různé týmy 

- před soutěží proběhne kontrola klubové příslušnosti soutěžících nebo jejich hostování, včetně 

lékařské prohlídky 

- dolní věková hranice členů družstva mužů/žen je pro kata 16 let a pro kumite 17 let, horní 

věková hranice členů družstva mužů-žen není omezena 

- věkové hranice žákovské a dorostenecké kategorie odpovídají článku 3:  

žáci/žákyně – 7 až 13 let 

dorostenci/dorostenky – 14 až 17 let 

- První den konání MČR každého soutěžního roku je rozhodné datum pro nasazení soutěžících 

do jednotlivých kategorií. 

- každý klub je povinen zaplatit startovné ve výši 3.000,- Kč (za družstvo) na účet JKA ČR 

(155019259/0600 jako variabilní číslo klub uvede své IČO) do pátku před prvním kolem 

České národní ligy v daném soutěžním roce. Družstvo je povinno se zúčastnit všech kol 

České národní ligy v soutěžním roce. Pokud tak nebude učiněno, budou mu v tabulce při 

určování konečného pořadí odečteny 2 body za každé kolo, kterého se nezúčastní 
 

Vítězové, sestupující, postupující 

- družstvo, které získá součtem všech získaných bodů z jednotlivých utkání ve všech kolech 

popř. lepší poměr pomocných bodů v případě rovnosti bodů ze všech utkání, bude udělen 

titul "mistr České národní ligy karate JKA" 

- poslední dvě družstva sestupují do kvalifikačního turnaje, který se uskuteční s ostatními 

přihlášenými družstvy 

- kvalifikační turnaj bude uspořádán jako jednokolový systém každý s každým 

- první dvě družstva z kvalifikace postupují do dalšího ročníku České národní ligy 

- přihlášky do kvalifikačního turnaje musí být zaslány nejpozději 30.11. předcházejícího roku, 

jehož se chce žadatel zúčastnit. Kvalifikační turnaj se uskuteční do konce probíhající soutěžní 

sezóny. 

- přihlášky do České národní ligy musí být zaslány nejpozději do 31.1. soutěžního roku, jehož 

se chce žadatel zúčastnit. 

 

Rozhodčí 

- zajišťuje komise rozhodčích 

 

Přihlášky 

 

- Závazné přihlášky zašlou jednotlivé oddíly tajemníkovi komise soutěží na e-mail: 

babor@bpconsult.cz nejpozději do 31.1.2016.  

 

 

 

 

        Ondřej Babor 

tajemník komise soutěží 


