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           Posúdenie technických a fyzických kritérií vykonanej kata 

Sudcovia  počas  hodnotenia  výkonu  kata  musia  brať  do  úvahy  nasledujúce  chyby  v  kritériách
hodnotenia: 

1. Postoje:
 a) Nesprávne postoje - príliš široké, dlhé alebo krátke postoje a postavenie chodidiel, odpočet 
bodov  od 0,2 až 0,6 bodu. 
b) Nesprávne rozloženie hmotnosti tela v postoji, odpočet bodov od 0,2 až 0,6 bodu. 

2. Techniky:
c)  Neúplné vykonanie bloku, kopu alebo úderu ( nedokončená dráha techniky ), odpočet bodov od
0,2 do 0,6 bodu.
d)  Techniky vedené mimo zásahovú plochu,  zmena stupňov na  ktoré  má byť technika  vedená
(Jodan, Chudan, Gedan), odpočet bodov od 0,2 do 0,6 bodu
e)  Plieskanie/ Udieranie  sa po tele,  pažiach alebo karate-gi počas vykonávania techniky, odpočet
bodov od 0,4 do 0,6 bodu. 

3. Premiestňovanie sa :
f) Počas premiestňovania sa musí byť zaistené správne napätie v oblasti brucha bez dvíhania sa tela
hore a dole pri premiestňovaní dopredu alebo dozadu s dodržaním Enbusen, odpočet bodov od 0,2 
do 0,6 bodu 
g)  Správne napätie   nôh pričom chodidlá   musia  byť celou  plochou na  podlahe  v  postoji,  pri
premiestňovaní  sa päta zadnej nohy v postoji nesmie dvíhať z podlahy, odpočet bodov od 0,2 do
0,6 bodu. Ustanovenie g) neplatí pri cvičení kata Heiku, Paiku, Pachu, Anan – Anan 2 v ktorých sa
päty pri yori ashi/suri ashi pri posune v postojoch prirodzene dvíhajú. Túto skutočnosť treba brať
ako samozrejmosť z dôvodu skutočnosti že tieto kata pochádzajú zo štýlu Ryuei ryu v ktorom tento
pohyb je prirodzený. 

4. Kime, ohnisko :
h) Správne napätie  pri  vykonávaní  techník paží  a nôh s primeraným výdychom -  príliš  hlasné
výdychy, správna koncentrácia Chakugan,  odpočet bodov od 0,2 do 0,6 bodu. 

5. Časovanie:
ch) Asynchrónny pohyb, napríklad vykonanie techniky (blok,úder) pred dokončením premiestnenie
sa  tela v postojoch, odpočet bodov od 0,2 do 0,6 bodu. 
i) Dlhé pauzy po vykonaní jednotlivých sekvencií kata alebo po kombinácii techník ( 3  až viac
sekúnd ), odpočet bodov od 0,2 do 0,6 bodu. 

6. Sila:
j) Pohyby bez adekvátnej výbušnej energie pri vykonávaní techník, odpočet bodov od 0,2 do 0,6
bodu. 

7. Rýchlosť:
k)  Rýchlosť  premiestňovania  sa  z  postoja  do  postoja  a  ich  kontinuita,  rýchlosť  vykonávania
útočných a obranných techník, odpočet bodov od 0,2 do 0,6 bodu. 

8. Stabilita:
l)  Mierna strata rovnováhy, odpočet bodov od 0,2 do 0,4 bodu.



ZOZNAM POVINNÝCH KARATE (SHITEI KATA)  

Veková Kategória : 8 – 9 rokov 
Juni no Ichi – Kihon Kata Ichi
Juni no Ni – Kihon Kata Ni
Hean/ Pinan Nidan
Chi No Kata - Shinsei   
Hean/Pinan Shodan

Veková kategória : 10 - 11 rokov 

Juni no Ichi – Kihoin Kata Ichi 
Hean/ Pinan Shodan
Ten No Kata - Shinsei Ni
Hean/ Pinan Sandan
Chi No Kata - Shinsei

Veková kategória:  12 – 13 rokov
Hean/Pinan  Shodan
Hean/Pinan Yondan 
Chi No Kata – Shinsei
Bassai Dai 
Matsumura Rohai

Vekové kategórie :   14 rokov a staršie
Jion
Matsumura Rohai
Bassai Dai
Seienchin
Nipaipo
                     
                                                   Hodnotiaca tabuľka pre eliminačné kolo 

      Technické vykonanie      
    X

      Fyzické     
     vykonanie

         

Meno, Priezvisko    Názov Kata Postoje Techniky Premiestňov
anie sa 

Ohnisko
 KIME

Časova
nie

Výsledná
známky
technické
ho
hodnoten
ia

 Sila
 
Rýchlosť

Stabilita Výsledná
znímka
fyzického
vykonani
a

      
Výsledné
hodnotenie

Jano Mravec
   PRÍKLAD

Matsumura
Rohai 

1,2 1.4 0.9 1.4 0.7 5,6 1.5 1,2 0.9 3.6 5,6+ 3.6 =
9.2

Jano Mravec
   PRÍKLAD

Tomari
Bassai 

1,2 1.4 1,2 1.4 1.3 6,5 1.5 1,2 1.0 3.7 6.5+ 3,7 =
10.2+9.2= 

Jano Mravec 19.4



                                                       Hodnotiaca tabuľka pre finálové kolo   

      Technická vykonaie      
    X

    Fyzické 
    vykonanie

         

Meno,
Priezvisko

   Názov Kata  
  + koeficient
    náročnosti

Postoje Techniky Premiestňov
anie

Ohnisko
 KIME

Časova
nie

Výsledná
známky
technické
ho
hodnoten
ia

 Sila  Rýchlosť Stabilita Výsledn
á
znímka
fyzickéh
o
vykona
nia

Konečné
bofovanie =
technikél  +
fyzické  +
koeficient
náročnosti=
výsledná známka

Jano Mravec
    PRÍKLAD

Suparinpei 
0,20

1,2 1.4 0.9 1.4 0.7 5,6 1.5 1,2 0.9 3.6 5,6+3.6 =
9.2  +1.84
=11,04

Juraj Guljajev
    PRÍKLAD

Kururnnfa
0,18

1.2 1.4 0.9 1.4 0.7 5,6 1.5 1.2 0.9 3.6 5.6+3.6 =
9.2+1.65
= 10,85 

Ján Novák
     PRÍKLAD

Seienchin
0,12

1.5 1.3 1.1 1.1 0.8 5.8 1.5 1.5 1.5 4.5 5.8+4.5 =
10.3+1.23
=11.53

Príklad hodnotenia – Jana Mravca

Technické vykonanie 1,2 + 1,4 + 0,9 + 1,4 + 0,7 = 5,6

Fyzické vykonanie 1,5 + 1,2 + 0,9 = 3,6 

Súčet spolu 5,6 + 3,6 = 9,2

Koeficient obtiažnosti 9,2 x 0,20 = 1,84 

Celkové výsledné bodovanie + koeficient 9,2 + 1,84 = 11,0

               Posúdenie technických a fyzických kritérií vykonávaných v kumite   

Body pre technické hodnote:

a) Správna forma techník rúk (uči, cuki) - od 0 do 1,5 bodu

b) Správna forma techník nôh (geri) - od 0 do 1,5 - bodu

c) Správna vzdialenosť a kontrola techník (geri, cuki, uči) - od 0 do 1,5 bodu

d) Variabilita techník (kombinácia techník ruka–ruka, noha- rúka, noha-noha) - od 0 do 1,5 bodu 

e) Obtiažnosť techník (kopy Džodan - mawashi a uramawashi geri s kombináciou techník rúk) od -
0 do 1,5 bodu

Body pre fyzické hodnotenie:

f) Sila a rýchlosť techník - od 0 do 1,5 bodu

g) Premiestňovanie, koncentrácia na cieľ (výbušnosť pohybu) - od 0 do 1,5 bodu

h) Celková aktivita počas stanoveného času cvičenia, vytrvalosť - od 0 do 1,5 bodu

Forma hodnotenia:

Rozhodca pri hodnotení musí zohľadňovať všetkých 8 kritérií tak ako pri posudzovaní výkonu v
Kata, správnosť vykonaných techník úderov a kopov, vzdialenosť a ich kontrolu od cieľa útoku či



už rukou alebo nohou - hlavne pri kombináciách rúk a nôh,  variabilitu a obtiažnosť techník, silu a
rýchlosť, výbušnosť premiestňovania  a stálu koncentráciu na cieľ útoku, aktivitu a vytrvalosť.

 Penalizácia:

1. Posúdenie kontaktu vykonaného na džodan/čudan sú definované v pravidlách súťaže WSSHRF
kritérií  miery kontaktu pre jednotlivé vekové kategórie,  tieto kritéria musia byť dodržané aj  vo
video-súťaži. 

2. V prípade, že kontrola techník vykonávaných ( kontakt ) na Džodan v kategóriách do 17 rokov
nie je v súlade s pravidlami  ( vzdialenosť útokov 1cm až 10cm od cieľa ) môže sudca potrestať
pretekára odpočítaním až 0,5 bodu z kritérií správnej vzdialenosti.

3. Pri nedostatkoch v jednotlivých bodoch 8 kritérií musí rozhodca zvážiť ich mieru a z bodového
hodnotenia odrátať od 0.2 do 1.0 hodnotenia.

Počas hodnotenie jednotlivých cvičení Kata aj Kumite, musí sudca udeliť bodové hodnotenie podľa
hore uvedených kritérií,  tak aby bolo stanovené objektívne poradie cvičencov v danej kategórii
ktorú sudca posudzuje.  

V prípade ak pretekár spĺňa jednotlivé uvedené kritéria mu udelí plný počet bodov. 

Úlohou  sudcu je v Eliminačnom kole súťaže určiť prvých šiestich pretekárov ktorí postúpia do
finále. 

Vo finálovom kole pri  hodnotení  musí zadať  názov cvičeného kata  ktoré ná určený koeficient
obtiažnosti a stanoviť pretekára na prvom, druhom, tretom až šiestom mieste.

Spracoval: Peter Baďura        


