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Pořadatel: KODOKAI BRNO z.s. ve spolupráci s SKIF CZ a JSK ČSKe  

Datum:   20.10.2019 

Místo konání:  Hala míčových sportů, Univerzitní kampus Bohunice,  

Kamenice 5, 625 00 Brno 

Ředitel soutěže: Jan Sochatzi,  7.Dan 

Informace:  Ing. Vít Štencel, Tel. 603 400 917, Email: vit.stencel@kodokai.cz  

Přihlášky: Prioritně přes databázi ČUBU nebo na přiloženém formuláři (email: 

info@spartak.cz ) nejpozději do 17.10.2019 

Časový harmonogram: 

• 8.00-8.30 upřesnění prezentace a losování kategorie žáků a dorostenců 

• 9.00  zahájení soutěže kategorie žáků a dorostenců 

• 13.00-13.30 upřesnění prezentace a losování kategorie juniorů, seniorů a masters 

• 14.00  předpokládáné zahájení soutěže kategorie juniorů, seniorů a masters 

 

Podmínky účasti: Průkaz karate nebo ČUBU, známka SKIF CZ na rok 2019 (možno zakoupit na 

místě), prohlášení o zdravotní způsobilosti (viz příloha) 

Hlavní rozhodčí: Ing. Pavel Švojgr 

Lékař: Zajistí pořadatel 

Startovné: 100 Kč za každou přihlášenou kategorii 

 250 Kč kata tým, kumite tým  

Pravidla: Pravidla SKIF + dodatky v propozicích 

Kategorie: viz níže 

Protesty: Písemně s poplatkem 500 Kč u hlavního rozhodčího.  

 

Za pořadatele:      Za STK SKIF CZ: 

Jan Sochatzi      Mgr. Jiří Kotala 

Vážení sportovci, 
Je mi ctí Vás přivítat na soutěži, 
která je součástí série přípravných 
turnajů na nadcházející GPHK 
2020 a ME SKIEF 2020. 
 

Těšíme se na Vaši účast.  
S pozdravem  

 

Vít Štencel,  
organizační tým   

 

Vážení přátelé, 
Rádi bychom Vás touto cestou 
pozvali na 4.ročník soutěže SKIF 
BRNO OPEN, která je otevřena 
všem organizacím stylu Shotokan.  
 

Těšíme se na Vaši účast.  
S pozdravem  

 

Jan Sochatzi,  
ředitel soutěže   
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Žáci 7 - 9 let 

➢ kata žáci do 7. kyu / od 6.kyu 

➢ kata žákyně do 7. kyu / od 6.kyu 

➢ kata team žáci (7-13 let) 

➢ kata team žákyně (7-13) 

➢ kumite žáci / -30, +30 

➢ kumite žákyně / -30, +30 

➢ Yakusoku kumite do 7.kyu (gohon kumite, GK) 

➢ Yakusoku kumite od 6.kyu (sanbon kumite, SK) 

 

 

Žáci 10 - 11 let  

➢ kata žáci / do 6.kyu, od 5. kyu 

➢ kata žákyně / do 6.kyu, od 5.kyu 

➢ kata team žáci (7 - 13 let) 

➢ kata team žákyně (7 - 13 let) 

➢ kumite žáci / -35, +35 

➢ kumite žákyně / -35, +35 

➢ Yakusoku kumite do 6.kyu (sanbon kumite, SK) 

➢ Yakusoku kumite od 5.kyu (kihon ippon 

kumite, KIK) 

 

 

Žáci 12 - 13 let  

➢ kata žáci / do 6. kyu, od 5. kyu 

➢ kata žákyně / do 6. kyu, od 5. kyu  

➢ kata team žáci (7 - 13 let) 

➢ kata team žákyně (7 - 13 let) 

➢ kumite žáci / -50, +50 

➢ kumite žákyně / -45, +45 

➢ Yakusoku kumite do 6.kyu (sanbon kumite, SK) 

➢ Yakusoku kumite od 5.kyu (kihon ippon 

kumite, KIK) 

 

Pozn.: Start ve vlastní i starší kategorii dovolen. 

 

Dorost (14 - 15 let) 

➢ kata dorostenci 

➢ kata dorostenky 

➢ kata team dorostenci (s juniory) 

➢ kata team dorostenky (s juniorkami) 

➢ kumite dorostenci / -60, +60 

➢ kumite dorostenky / -55, +55 

➢ kumite team dorostenci 

➢ kumite team dorostenky 

➢ Yakusoku kumite (kihon ippon kumite KIK) 

 

 

 

Junioři (16 - 17 let) 

➢ kata junioři 

➢ kata juniorky 

➢ kata team junioři (s dorostenci) 

➢ kata team juniorky (s dorostenkami) 

➢ kumite junioři / -65, +65 

➢ kumite juniorky / -55, +55 

➢ kumite team junioři  

➢ kumite team juniorky 

➢ Yakusoku kumite (jiyu ippon kumite, JIK) 

 

 

U20 (18 -19 let) 

➢ kata muži U20 

➢ kata ženy U20 

➢ kumite muži U20 / -70, +70 

➢ kumite ženy U20 / -60, +60 

 

Senioři (+20 let) 

➢ kata muži 

➢ kata ženy 

➢ kata team muži (+18 let) 

➢ kata team ženy (+18 let) 

➢ kumite muži / -65, -75, +75 

➢ kumite ženy / -60, +60 

➢ kumite team muži 

➢ kumite team ženy 

 

Masters (-50 let) 

➢ kata masters muži 

➢ kata masters ženy 

➢ kata team masters / muži , ženy 

➢ kumite team masters / muži, ženy 

➢ kumite masters muži OPEN 

➢ kumite masters ženy OPEN 

➢ Yakusoku kumite (jiyu ippon kumite, JIK) 

 

 

Masters (+50 let) 

➢ kata masters muži 

➢ kata masters ženy 

➢ kata team masters / muži , ženy  

➢ kumite team masters / muži , ženy  

➢ kumite masters muži OPEN 

➢ kumite masters ženy OPEN 

 

Pozn.: Start ve vlastní i starší kategorii dovolen (s 

výjimkou senioři / masters -50 a dále masters -50 / 

+50).
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PRAVIDLA – KATA 

• Turnaj se řídí podle pravidel SKIEF s detaily uvedenými viz níže 

http://karate-skif.cz/wp-content/uploads/2015/01/SKIEF-Competition-Rules-Version-1.pdf  

• Minimálně 8. kyu, kohaku system pro postup do finále, finále na bodový systém  

• SKIF standardizace je preferována 

žáci (7 - 13 let) 

• kohaku systém: Heian Shodan až Godan (určí rozhodčí) 

• finále – tokui kata: Heian Shodan až Godan, Tekki-Shodan, Bassai-dai, Jion, Kanku-dai and 

Empi 

 

dorost (14 - 15 let) 

• kohaku systém: Heian Shodan až Godan + Tekki Shodan (určí rozhodčí) 

• finále – tokui kata: Heian Shodan až Godan, Tekki-Shodan, Bassai-dai, Jion, Kanku-dai, Empi, 

Gankaku, Jitte, Bassai-sho a Kanku-sho 

 

junioři (16 - 17 let) 

• kohaku systém: Heian Shodan až Godan + Tekki Shodan (určí rozhodčí) 

• finále – tokui kata: libovolná kata (kromě Seienchin, Seipai, Gankaku-sho a Nijuhachi) 

 

U20, senioři 

• kohaku systém: Bassai-dai, Jion, Kanku-dai a Empi selected (určí rozhodčí) 

• finále – tokui kata: libovoná kata 

 

masters 

• kohaku systém: Bassai-dai, Jion (určí rozhodčí) 

• finále – tokui kata: libovoná kata 

 

KATA TEAM 

• Pokud bude v kategorii kata tým více než osm týmů, bude se soutěž konat bodovým 

systémem na dvě kola (semifinále a finále). V případě účasti osmi a méně týmů se koná 

pouze jedno kolo. V případě remízy v semifinále musí tým předvést jinou kata. V případě 

remízy ve finále může tým předvést kata ze semifinále. Tým tedy musí mít připravené 

alespoň dvě kata. 

žáci (7 -13 let)  - Heian Shodan – Godan 

junioři, senioři, masters  - libovolná kata 
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KUMITE & KUMITE TEAM 

• minimálně 6. kyu 

• všechny kategorie – Ippon Han Shobu 

• žáci a dorost (7 - 15 let) – zápas 90 sec. 

• junioři, U20, senioři, masters – zápas 120 sec. 

• počet členů team – 3+1  

Podmínky účasti: Chránič zubů a bílé rukavice (schválené SKIF) jsou povinné (červené a modré 

jsou tolerovány). Suspenzory a chrániče hrudi (dívky, ženy) jsou doporučené. 

Chrániče holení a botičky jsou zakázané. Chrániče hrudníku (body protektory) 

jsou pro žákovské a dorostenecké kategorie (7 - 15 let) dovoleny. 

YAKUSOKU KUMITE 

• kohaku system: 

o gohon kumite – každý závodník provede útok 5x jodan oi-zuki a 5x chudan oi-zuki; 

obránce demonstruje obranu se zakončením 

o sanbon kumite – každý závodník provede 3 útoky: jodan oi-zuki, chudan oi-zuki, 

chudan mae-geri; obránce demonstruje odlišné obranné techniky 

o kihon ippon kumite, jiyu ippon kumite – každý závodník provede 5 útoků: jodan oi-

zuki, chudan oi-zuki, chudan mae-geri, chudan yoko-geri-kekomi, jodan mawashi-

geri; obránce demonstruje obranné techniky 

• obranné techniky SKIF jsou preferovány 

 



 

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ 

Klub: 

Soutěž:  SKIF BRNO OPEN 2019 – součást nominačního systému Datum:20.10.2019 

Kouč: Mobil: E-mail: 

* zašlete na email: info@spartak.cz  

č. Příjmení a jméno 
Datum 

narození 
STV Kata 

Kata 

Tým 
Kumite 

Kumite 

Tým 

Yakusoku 

Kumite 

1. Např. Novotný Jan 15.1.2007 6.kyu Ano Ano -30kg Ne SK 

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         
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Prohlášení 

 

Já, níže podepsaný, tímto jako zákonný zástupce prohlašuji, že závodník  

 

........................................................................................., nar .............................., 

je po zdravotní stránce plně schopen absolvovat níže uvedenou soutěž. Beru na vědomí, že níže 

uvedený pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za zranění, nehody, škody a nemoci, které by 

mi mohly závodníkovi vzniknout v souvislosti s jeho účastí na níže uvedené soutěži. 

 

Dále prohlašuji, že jsem seznámen s propozicemi níže uvedené soutěže. 

 

 

Pořadatel: KODOKAI BRNO z.s. ve spolupráci s S.K.I.F. CZ  

 

Soutěž:    SKIF BRNO OPEN 2019 

 

Datum soutěže: 20.10.2019 

 

V ......................................................... dne .................................. 

 

       Jméno: ...................................................... 

 

       datum narození: ....................................... 

  

       ......................................................... 

  Podpis 

 

 



 

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ZÁVODNÍKA DO VYŠŠÍ VĚKOVÉ KATEGORIE 

 

Základní údaje  

Jméno a příjmení závodníka: ....................................................................................... 

 

Datum narození:   ....................................................................................... 

 

Klub:      ....................................................................................... 

 

Zařazení sportovce do kategorie, ve které dosud startuje ............................................. 

 

Zařazení sportovce do vyšší věkové kategorie, ve které 

bude startovat:      

 ............................................. 

 

 

Diciplína, ve které bude ostaršený sportovec startovat 

(kata, kumite, kata team, kumite team, liga karate):  ............................................. 

 

Podpis sportovce:        

 

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce:    .................................. 

 

Podpis trenéra odpovědného za další vedení ve vyšší kategorii .................................. 

 

Razítko klubu:  

 

Datum: 

 


