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1.

Přihláška na závody

Přihlášení závodníků provede zástupce klubu v souladu s touto Směrnicí STÚ, a to vždy do termínu
stanoveného v propozicích závodu (max. 3 dny před soutěží dle nového softwaru), výhradně v systému
www.cubu.info, který hlídá, že daný závodník má zakoupenou známku ČATK na daný rok, odpovídající
pohlaví, věk a STV pro danou kategorii, do které je přihlašován.
Přihlášení všech závodníků je dokončeno vystavením pokynu k platbě. Po tomto kroku již není možné
provádět jakékoliv změny (přihlašování, odhlašování, změna kategorie či disciplíny apod.). Vyplňování
přihlášky proto věnujte maximální pozornost.

2.

Věkové kategorie

Žáci/žákyně A (chlapci i dívky) (ročník
(ročník 2014
2015 -- aa později)
později)

Kata 9.- 1.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže
Kata tým 9.- 7.kyu - povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále, BEZ aplikace. Hodnocení
pouze na praporky, bez repasáže
Kata tým 6.- 4.kyu - povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení pouze
na praporky, bez repasáže
Kata tým 3.- 1.kyu - povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení pouze
na praporky, bez repasáže
Kihon ippon kumite (9.- 1.kyu) – oi cuki (jodan), oi cuki (chudan), mae geri (chudan); útočník „tori“
útočí techniky postupně, vždy na pokyn Shu-shina, srozumitelně ohlásí techniku, kterou provede až po
potvrzení obráncem „uke“, který zřetelně vysloví „OS“. Úhyb i blok obránce „uke“ je volitelný, avšak
protiútokem musí být pouze přímý úder (tj. cuki)
En-bu 9.- 1.kyu Muž/Muž – hodnocení pouze na praporky, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Muž/Žena – hodnocení pouze na praporky, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Žena/Žena – hodnocení pouze na praporky, bez repasáže

Žáci, žákyně B (2013
(2012 -- 2013)
2014)

Kata 9.- 7.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže
Kata 6.- 1.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže
Kata tým 9.- 7.kyu – povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále, BEZ aplikace. Hodnocení
pouze na praporky, bez repasáže
Kata tým 6.- 4.kyu - povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení pouze
na praporky, bez repasáže
Kata tým 3.- 1.kyu – povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení
pouze na praporky, bez repasáže
Kihon ippon kumite (9.- 7.kyu) – oi cuki (jodan), oi cuki (chudan), mae geri (chudan); útočník „tori“
útočí techniky postupně, vždy na pokyn Shu-shina, srozumitelně ohlásí techniku, kterou provede až po
potvrzení obráncem „uke“, který zřetelně vysloví „OS“. Úhyb i blok obránce „uke“ je volitelný, avšak
protiútokem musí být pouze přímý úder (tj. cuki)

Kihon ippon kumite (6.- 1.kyu) – viz. výše
En-bu 9.- 1.kyu Muž/Muž – hodnocení pouze na praporky, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Muž/Žena – hodnocení pouze na praporky, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Žena/Žena – hodnocení pouze na praporky, bez repasáže

Žáci, žákyně C

(2010 –– 2012)
2011)
(2011

Kata 9.- 7.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže
Kata 6.- 1.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže
Sanbon kumite 7.- 1.kyu – kizami cuki (jodan), gjaku cuki (chudan), mae geri (chudan); útočník „tori“
útočí postupně všechny techniky bez přerušení, pokud Shu-shin zápas nepřeruší.
Kata tým 9.- 7.kyu – není povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení
pouze na praporky, bez repasáže
Kata tým 6.- 4.kyu - není povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení
pouze na praporky, bez repasáže
Kata tým 3.- 1.kyu – není povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení
pouze na praporky, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Muž/Muž – hodnocení pouze na praporky až do finále, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Muž/Žena – hodnocení pouze na praporky až do finále, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Žena/Žena – hodnocení pouze na praporky až do finále, bez repasáže

Žáci, žákyně D

(2008 -- 2010)
2009)
(2009
Kata 9.- 7.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže
Kata 6.- 4.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky, semifinále a finále na body, 2 rozdílné kata
Kata 3.- 1.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky, semifinále a finále na body, 2 rozdílné kata
Sanbon kogo-kumite 7.- 1.kyu – šest technik, které jsou určeny pro rok
rok 2022
2020 jsou následující: gjaku
cuki chu-dan; haito jo-dan; uraken uchi jo-dan; mae geri chu-dan; ushiro geri chu-dan; ura mawashi geri
jo-dan.
Kata tým 9.- 7.kyu - není povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení
pouze na praporky, bez repasáže
Kata tým 6.- 4.kyu - není povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení
pouze na praporky, bez repasáže
Kata tým 3.- 1.kyu – není povolen mix pohlaví v týmu, jedna kata až do finále vč. aplikace. Hodnocení
pouze na praporky, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Muž/Muž – hodnocení pouze na praporky až do finále, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Muž/Žena – hodnocení pouze na praporky až do finále, bez repasáže
En-bu 9.- 1.kyu Žena/Žena – hodnocení pouze na praporky až do finále, bez repasáže

!!! Disciplíny Kata tým a En-bu budou pro věkové kategorie žáci/žákyně A + žáci, žákyně B spojené
(kata týmy složeny pouze z chlapců nebo dívek, ve věkovém rozmezí 9 let a mladší) a spojené budou i
pro kategorie žáci, žákyně C + žáci, žákyně D (kata týmy složeny pouze z chlapců nebo dívek, ve věku
10–13 let). Start v konkrétní kategorii je ovlivněn nejvyšším STV v týmu – např. 2x 7.kyu + 1x
3.kyu znamená, že celý tým startuje v kategorii 3.- 1.kyu. !!! V disciplíně En-bu pro všechny
žákovské kategorie zazní gong v 55. vteřině (jako upozornění pro děti na blížící se konec časového
limitu) a pak klasický závěrečný gong v 65. vteřině !!!

(2006 -- 2008)
2007)
Kadeti, kadetky (2007
(2004 -- 2006)
2005)
Mladší junioři, juniorky (2005

Kata 9. – 7.kyu - kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná
Kata 6. – 4.kyu - kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná
Kata 3.kyu - dan - kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná
Kogo-kumite 7. – 4.kyu - Kogo kumite až do finále
Kogo-kumite 3.kyu – dan – Kogo kumite až do finále
Fukugo 6.kyu - dan - Kitei + Kogo kumite až do finále
Kata tým muži 9.kyu - dan - v semifinále a finále rozdílné kata + finále aplikace
Kata tým ženy 9.kyu - dan - v semifinále a finále rozdílné kata + finále aplikace
En-bu Muž/Muž 9.kyu - dan
En-bu Muž/Žena 9.kyu – dan

!!! Disciplíny Fukugo, Kata tým a En-bu budou spojené pro kategorie Kadeti, kadetky a Mladší
junioři, juniorky. Kata týmy mohou tvořit chlapci nebo dívky ve věkovém rozmezí 14 – 17 let, toto
věkové rozmezí platí i pro týmy En-bu (Muž/Muž, Muž/Žena).

Starší junioři, juniorky (2002
(2001 -- 2004)
2003)

Kata 9. – 7.kyu - kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná
Kata 6. – 4.kyu - kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná
Kata 3.kyu - dan - kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná
Kogo-Kumite 7. – 4.kyu – Kogo kumite až do finále
Kumite 3.kyu – dan – volné kumite
Fukugo 6.kyu - dan - Kitei + volné kumite
Kata tým muži 9.kyu - dan - v semifinále a finále rozdílné kata + finále aplikace
Kata tým ženy 9.kyu - dan - v semifinále a finále rozdílné kata + finále aplikace
En-bu Muž/Muž 9.kyu - dan
En-bu Muž/Žena 9.kyu – dan

Senioři, seniorky

(2000 aa dříve)
dříve)
(2001
Kata B - 9.- 4.kyu + 3.- 1.kyu (pouze pro věk nad 40 let) – kata dle vlastního výběru, semifinále
a finále rozdílná
Kata A - 3.kyu - dan – kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná
Kogo-kumite B - 7.- 4.kyu + 3.– 1.kyu (pouze pro věk nad 40 let)
Kumite A - 3.kyu - dan – volné kumite
Fukugo 6.kyu - dan – Kitei + volné kumite
Kata tým muži 9.kyu - dan – v semifinále a finále rozdílné kata + finále aplikace
Kata tým ženy 9.kyu - dan – v semifinále a finále rozdílné kata + finále aplikace
En-bu Muž/Muž 9.kyu - dan
En-bu Muž/Žena 9.kyu – dan

!!! Disciplíny Fukugo, Kata tým a En-Bu budou spojené pro kategorie Starší junioři, juniorky
a Senioři, seniorky. Kata týmy mohou tvořit muži nebo ženy ve věkovém rozmezí 18 let a starší, toto
věkové rozmezí platí i pro týmy En-bu (Muž/Muž, Muž/Žena).
Pozn. 1. – věkové skupiny :
Závodník může závodit pouze v té kategorii, do které věkově spadá, s výjimkou týmových disciplín a viz.
dále: Závodní kategorie jsou ovlivněny reálností otevřít kategorii a závodit v důstojném počtu. V případě
nedodržení minimálního počtu přihlášených (Kata 4, Kata-tým 4 týmy, En-bu 4 týmy, kumite 4, fukugo 4)
budou kategorie pro dané kolo vždy spojené. Spojování kategorií je plně v kompetenci vedoucího STÚ.
Pozn. 2. – kata dle výběru rozhodčího :
Kata určuje rozhodčí, řídí se při tom STV nastoupených závodníků a může dát vždy pouze kata, která
odpovídá technické úrovni nižšího STV a současně tento z dané kata již má zkoušky. Pokud má
závodník pásek modrý nebo hnědý, nahlíží se na něj vždy jako na nejnižší modrý, tedy 5.kyu, respektive
nejnižší hnědý, tedy 3.kyu.

3. Registrace
1)Zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU a provádí přihlášení závodníků na soutěž,
stvrzuje tímto, že má od každého přihlašovaného závodníka, resp. jeho zákonného zástupce,
souhlas k přihlášení na soutěž a také, že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku!!! (ne
starší než 1 rok), na základě které se může soutěže zúčastnit.
Zástupce klubu pak na místě při registraci odevzdá fakturu – za platbu startovného bankovním
převodem. Toto je jediný způsob úhrady startovného! Faktura slouží jako doklad o jeho úhradě
a má v příloze přesný seznam závodníků včetně kategorií, do kterých byli přihlášeni (str. 2 a další
v dokumentu). Tyto dokumenty najdete v menu „Faktury“ ve vašem účtu www.cubu.info
2) Zástupce klubu nahlásí závodníky, kteří se, oproti přihlášce, nedostavili. Ti budou z předloženého
Seznamu vyškrtnuti. Startovné za tyto závodníky zůstává, v souladu se směrnicí STÚ, uhrazeno (nelze
na místě nebo zpětně za ně nárokovat vrácení peněz). Poté zástupce klubu odevzdá podepsanou
fakturu, čímž stvrzuje, že přihláška neobsahuje chyby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel,
neboť software neumožňuje dopisovat či odebírat závodníky po zahájení soutěže.
Úkony č. 1) a 2) se budou provádět na místě při registraci u vedoucího STÚ.

4.

Ochranné pomůcky

Pro žákovské kategorie A a B v disciplíně KUMITE jsou chrániče zubů doporučené, pro kategorie C a D
jsou již chrániče zubů povinné, doporučené jsou suspenzory pro chlapce a chrániče prsou pro dívky.
Pro všechny soutěžící od kategorie Kadet/kadetka až po Senior/seniorka jsou povinné chrániče
zubů a také suspenzory pro muže a chrániče prsou pro ženy.
Pokud má závodník ze zdravotních důvodů ortézu, musí před nástupem k závodu absolvovat kontrolu –
tu zajistí přítomný rozhodčí lékař, který ověří, že ortéza nemá žádné kovové součásti.

5.

Tvorba názvu u Kata týmu

Název týmu by měl být tvořen zcela jednoduše – řazeno abecedně dle příjmení členů týmu, např. „Dvořák, Fojtík,
Novák“.

6.

Startovné

Startovné za závodníka je 300,- Kč (nezáleží na počtu závodních disciplín)

Mistrovství ČR bude otevřeno všem zájemcům z řad členů ČATK

Tomáš
Ventura
Ing.
Dana
Hradská

vedoucí STÚ

