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V Hradci Králové dne 3. června 2020 

Určeno pro: 

Členskou základnu ČSKe, 

 

Informace STK ČSKe k novému soutěžnímu kalendáři pro rok 

2020 

a k novému soutěžnímu řádu ČSKe  
 

 

 

Vážení členové, 

 

Prezidium ČSKe schválilo na svém jednání dne 20.5.2020 úpravu soutěžního kalendáře pro letošní 

rok. Akce již původně plánované na podzimní část sezóny zůstávají s drobnými odchylkami v 

platnosti a nově k nim přibývají náhradní termíny za akce, které musely být zrušeny během jarní 

části sezóny. Aktuální podobu kalendáře znázorňuje následující tabulka. 

 

 

Soutěžní kalendář ČSKe 2020  
 

26.9.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů + ČLK – 1.kolo Olomouc 

27.9.2020 NP žactva – 1.kolo Olomouc 

4.10.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů + ČLK – 2.kolo Praha 

24.10.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů + ČLK – 3.kolo Dubňany 

25.10.2020 NP žactva – 2.kolo Dubňany 

1.11.2020 NP žactva – 3.kolo Soběslav 

28.11.2020 Kvalifikační turnaj pro MČR Praha 

29.11.2020 MČR Beginner Praha 

12.-13.12.2020 Mistrovství ČR Pardubice 

 

 

 

 

 
  

Sportovně-technická komise ČSKe 



 

 

Prezidium ČSKe schválilo rovněž novou podobu soutěžního řádu ČSKe. Níže jsou stručně vypsány 

základní změny oproti dosavadnímu stavu. V detailech odkazuji na textové znění soutěžního řádu 

dostupné na webu ČSKe: 

 

 

Novinky v soutěžním řádu ČSKe  
 

Mistrovství ČR 

- kategorie kumite senioři/seniorky BRH již není nominační a tato kategorie se koná pouze 

v rámci MČR, kde se jí mohou zúčastnit pouze finalisté hmotnostních kategorií 

- byla obnovena možnost udělení divoké karty Rady reprezentace ČSKe, na základě které lze 

startovat přímo na MČR (držitelé divoké karty se tedy již nemusí účastnit Kvalifikačního 

turnaje). RR ČSKe může na celé MČR využít maximálně tři divoké karty. 

- další změny vyplývají ze soutěžních pravidel a dodatků ČSKe, a to zejména ve vztahu 

k soutěžnímu systému boje ve skupinách, který se na MČR uplatňuje u kategorií dorostu, 

juniorů, U21 a seniorů 

- další změny vyplývají ze soutěžních pravidel (zásadní změnou je např. přechod na bodový 

systém v soutěži kata) 

 

Česká liga karate kumite tým 

- ČLK je nově pouze tříkolová, přičemž jednotlivá kola se konají v rámci Národních pohárů 

- v rámci MČR již tedy neprobíhá finále ČLK 

- o vítězi ČLK rozhoduje pořadí v žebříku po třech kolech. Nastane-li v pořadí shoda, konají 

se rozhodující utkání mezi dotčenými týmy v rámci posledního kola ČLK 

 

Národní poháry 

- v rámci Národních pohárů se již nekonají kategorie kumite senioři/seniorky BRH 

- další změny vyplývají ze soutěžních pravidel (zásadní změnou je např. přechod na bodový 

systém v soutěži kata) 

 

Kvalifikační turnaj 

- nově nastává změna v krajských nominacích na Kvalifikační turnaj, která reflektuje velikost 

členských základen jednotlivých krajských svazů, a to následovně: 

 

krajské svazy, které mají více než 500 členů 2 závodníci do každé kategorie 

ostatní krajské svazy 1 závodník do každé kategorie 

 

Velikost členské základny se posuzuje podle počtu odebraných členských známek k 31.12. 

předcházejícího kalendářního roku. 

 

 

 

  

 

       Mgr. Jiří Kotala 

   předseda STK ČSKe 


