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SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA IBF 
 
I. OBECNÁ PRAVIDLA 

 
1. ROZSAH PLATNOSTI 
 
Soutěže pořádané prostřednictvím IBF se řídí dle technických a organizačních pokynů stanovené v těchto 
pravidlech. V případě odchylek je musí pořadatel oznámit. 
 
2. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 
Účast na soutěži IBF je pouze na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost v případě zranění nebo 
škody na majetku. 
 
3. SOUTĚŽ 
 
Soutěžící šampionátu mohou soutěžit v následujících kategoriích: „kata (forma)“ (beze zbraně / se zbraní / 
synchronní); souboj (individuální i týmový).  
 
4. OZNÁMENÍ 
 
Oznámení o soutěži musí obsahovat alespoň tyto údaje: 
 

• Datum oznámení 
• Název pořádající organizace 
• Jméno pořadatele 
• Typ akce 
• Datum a místo konání 
• Začátek a konec vážení 

• Zahájení soutěže 
• Účastníci (věk / IBF členové / open) 
• Druh soutěže 
• Kategorie 
• Třídy / stupně 
• Váhové kategorie 
• Rozměry soutěžních ploch 
• Ocenění, ceny 
• Poplatky (částka / datum a způsob úhrady / kompenzace v případě neúčasti)  
• Konec registrace 
• Adresa registrace 
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Kromě toho by mělo být v příloze zahrnuto: 
 

• Seznam účastníků (soutěžící / rozhodčí / trenéři) 
• Informace o oděvu soutěžícího 
• Informace o právní dohodě / zřeknutí se práva 
• Trasa příjezdu 
• Ubytování (v případě potřeby) 

 
5. ÚČASTNÍCI 
 
Účastníci na soutěžích pořádané přes IBF musí být členy IBF. Dokladem o členství je doložená legitimace 
(IBF průkaz s platným ročním razítkem potvrzující poplatek). V otevřených mistrovstvích se dopouštějí jiná 
pravidla a předpisy. Nezletilí dokládají písemné prohlášení o souhlasu jednoho z rodičů.    
 
6. TRENÉŘI 
 
Trenér (coach) musí splňovat následující požadavky: 
 

• plnoletost 
• odbornou kvalifikaci 
• licenci IBF rozhodčího nebo trenérskou licenci 
• na otevřených mistrovstvích licenci rozhodčího příslušné federace 

• soutěžící s řádnou licenci a národní zástupci mohou působit jako trenéři, pokud se neúčastí soutěže  
 
7. ROZHODČÍ 
 
Rozhodčí musí splňovat následující požadavky: 
 

• plnoletost 
• odbornou kvalifikaci 
• legální licenci IBF rozhodčího pro danou soutěž 
• na otevřených mistrovstvích platí pouze pravidla IBF 
• zápis rozhodčích musí být odeslaná spolu s registrací soutěžících 

 
8. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA 
 
Je nepřijatelné, aby rozhodčí startoval v jakékoliv kategorii. Pokud rozhodčí nebude připuštěn k soudcování 
forem (kata) nebo souboje, jeho účast jako soutěžícího je možná. Další pravidla by měla být zahrnuta 
v příloze. Nedodržení tohoto pravidla bude mít za následek vyloučení aktivních soutěžících, rozhodčích a 
trenérů ze soutěží pořádané přes IBF.  
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9. TECHNICKÁ KOMISE 
 
IBF-International tvoří technickou komisi, která se skládá z technického ředitele a dvou rozhodčích, kteří 
jsou držitele licence A. Komise rozhoduje většinou hlasů o výkladu pravidel soutěže a zkoušek k udělení 
licence A stejně jako činnost rozhodčích na evropských a světových šampionátech.  
Technický ředitel vede komisi a řídí rozhodčí, kteří jsou uvedeni na seznamu jako držitele licence A. 
V nepřítomnosti členů v komisi je zastupuje.   
 
 
II PRAVIDLA PRO ROZHODČÍ 

 
1. LICENCE ROZHODČÍHO 
 
E = kandidáti / trenéři od bílého pásu 
D = rozhodčí od hnědého nebo červeného pásu (nebo jiný ekvivalent) 
C = rozhodčí od černého pásu 
B = národní rozhodčí od černého pásu  
A = mezinárodní rozhodčí od černého pásu 
 
Hlavní rozhodčí může udělovat C-licenci za vynikající výsledky držitelům D- a E-licence, kteří ještě nedosáhli 
černého pásu.   
 
2. USTANOVENÍ ROZHODČÍHO 
 
E – kandidáti mohou být jmenováni od 16 let jako rozhodčí pro juniorské, klubové, školní nebo jiné 
srovnatelné soutěže. Mohou pomáhat rozhodčím jako časoměřiči nebo v přidělování bodů u stolku. 
Kandidáti kategorie E, kteří dovršili 18 let, mohou být pověření tím, aby vyprovázeli bojovníky k boji.  
 
D - rozhodčí mohou být jmenováni od 16 let jako rozhodčí pro juniorské, klubové, školní nebo jiné 
srovnatelné soutěže. Mohou být jako boční rozhodčí nebo mohou soudcovat formy (kata). Od 18 let 
mohou být jmenování jako hlavní rozhodčí §boje. 
 
C - rozhodčí mohou být jmenováni od 16 let jako rozhodčí pro juniorské, klubové, školní nebo jiné 
srovnatelné soutěže. Mohou být jako boční rozhodčí nebo mohou soudcovat formy (kata). Od 18 let 
mohou být jmenování jako hlavní rozhodčí boje nebo i jako hlavní rozhodčí. 
 
B – rozhodčí mohou být jmenování od 18 let jako rozhodčí na státní nebo národní úrovni. Mohou být jako 
hlavní rozhodčí boje a také soudcovat formy (kata) na mezinárodních soutěžích.   
 
A – rozhodčí mohou být jmenování od 18 let jako rozhodčí na mezinárodní úrovni. Mohou být jako hlavní 
rozhodčí boje na mezinárodních soutěžích a také soudcovat formy (kata) jako hlavní rozhodčí rovněž na 
mezinárodních soutěžích. 
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Jmenování rozhodčích na vyšší stupeň se uděluje pouze po nominaci hlavním národním rozhodčím nebo 
technickým ředitelem IBF-International.  
 
Nominace rozhodčích pro soutěže začínající na národní úrovni probíhá prostřednictvím hlavního národního 
rozhodčího. Technická komise rozhoduje o činnosti rozhodčích na evropských a světových šampionátech. 
 
Dále, neplnoletí, kteří nejsou rozhodčími, mohou být pověřeni organizátorem, aby měřili čas jako 
časoměřiči a přidělovali body u stolku. 
 
3. ZÍSKÁNÍ LICENCE ROZHODČÍHO 
 
E – uchazeči / trenéru bude vydána licence poté, co absolvuje alespoň 2 kurzy pro rozhodčí (alespoň jedno 
téma musí být na volný boj)  
 
D / C – licence bude vydána poté, co absolvuje alespoň 2 kurzy pro rozhodčí (jeden na téma volný boj a 
druhý na téma forma „kata“) 
 
B – licence bude vydána po předchozím získání licence C, s pravidelnou účasti na kurzech rozhodčího a 
odpovídající praktickým výkonem na soutěžích. Vyhodnocení a udělení licence uděluje hlavní národní 
rozhodčí.  
 
A – licence bude vydána po předchozím získání licence B, s pravidelnou účasti na kurzech rozhodčího a 
pravidelnou účastí na soutěžích doprovázenou získáním praktických dovedností při soudcování. 
Vyhodnocení probíhá prostřednictvím technické komise IBF-International. Licenci uděluje technický ředitel 
IBF-International na předchozí žádost hlavního národního rozhodčího a po potvrzení schopností zájemce 
vést mezinárodní soutěže.     
 
4. PLATNOST LICENCE ROZHODČÍHO 
 
Udělení licence a registrace je možné pouze po předložení platného průkazu IBF s ročním poplatkem a 
razítkem.  
Bez platného ročního poplatku a razítka licence okamžitě končí a registrace je smazána. Proto musí 
rozhodčí doložit zaplacení ročního členského příspěvku do 31.01. 
Další podmínkou licence je potvrzení účasti na dvou kurzech pro rozhodčí v průběhu kalendářního roku 
nebo potvrzení jedné účasti na kurzu pro rozhodčí a dvou účastí na soutěži celostátního významu. V tomto 
případě platnost licence potvrzuje hlavní národní rozhodčí.   
 
Kandidáti a trenéři potvrzují licenci jedním kurzem pro rozhodčího na téma volný boj. 
 
A – rozhodčí se musí účastnit mezinárodního semináře jednou za tři roky se členem technické komise 
během evropského nebo světového šampionátu. Účast musí být oznámena technickému řediteli. V případě 
nedodržení účasti se jedná o snížení stupně.  
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5. SNÍŽENÍ STUPNĚ LICENCE ROZHODČÍHO 
 
Rozhodčímu, kterému nebude během kalendářního roku potvrzena jeho licence, bude licence snížená. C / 
D rozhodčí a kandidáti / trenéři ztratí platnost své licence. Kdo nebude mít potvrzenou svou licenci C / D 
nebo kandidát / trenér během dvou kalendářních roků, ukončí svou funkci a registrace bude zrušena. 
Sníženi stupně A – rozhodčího musí hlásit hlavní rozhodčí příslušné země technickému řediteli IBF-
International.  
 
6. ROZSAH POPLATKŮ ROZHODČÍCH 
 
Sazebník a rozsah poplatků závisí na příslušných národních předpisech.  
 
7. ODMĚNA ROZHODČÍMU 
 
Odměna za soutěže závisí na národních předpisech. Odměny za soutěže IBF INTERNATIONAL budou 
stanoveny prostřednictvím IBF INTERNATIONAL. 
 
Rozhodčí s B licencí nemají na odměnu nárok. 
 
8. OBLEČENÍ ROZHODČÍCH 
 
V soutěžích celostátního významu a vyšších je povinný oficiální oděv. 
 
Oděv rozhodčího se skládá z: 
 

• šedé kalhoty / sukně 
• bílá košile / halenka 
• IBF kravata (vínově červená s logem) 
• sako bary NAVY (námořnická modř) s IBF logem (např. rozhodčí) 
• sportovní obuv s bílou nebo béžovou podrážkou 

 
9. PRÁVNÍ OCHRANA 
 
Na každé soutěži podléhají rozhodčí právní ochraně prostřednictvím IBF. Každý organizátor musí zaplatit 
náklady spojené s pojištěním právních nákladů.   
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10. DISCIPLÍNA ROZHODČÍCH / OPATŘENÍ 
 
V případě porušení pravidel soutěže rozhodčím nebo trenérem a zejména v případě nevhodného chování 
musí organizátor soutěže nebo hlavní rozhodčí zasáhnout.  
 
V tomto případě by měl být trenér / rozhodčí diskvalifikován za soutěže a musel by opustit sportovní halu. 
Takovýto incident se musí ohlásit hlavnímu národnímu rozhodčímu. Dále hlavní národní rozhodčí 
rozhoduje společně s odpovědným z IBF a se zástupcem IBF o dalším opatření. Pokud je to nutné, probíhá 
konzultace s rozhodčím řízením (arbitráží).  
 
Pokud rozhodčí vykonává svou činnost nedostatečně (nebo má hrubě nespravedlivé verdikty) během 
soutěže, organizátor soutěže nebo hlavní národní rozhodčí musí sjednat nápravu. Vzniklá situace se 
ohlašuje hlavnímu národnímu rozhodčímu. Hlavní národní rozhodčí rozhoduje o dalším opatření.  
 
Vynikající pozitivní výkony rozhodčích na soutěžích celostátní úrovně musí být hlášeny hlavnímu 
národnímu rozhodčímu organizátorem a / nebo hlavním rozhodčím.  
 
 

III PRAVIDLA VOLNÉHO BOJE 

 

1. ROZHODČÍ 
 
SESTAVA 
 
Rozhodčí se skládají alespoň z: 
 

• 1 hlavní rozhodčí 

• 1 vedoucí boje  
• 2 nebo 4 boční rozhodčí 
• 1 časoměřič 
• 1 zapisovatel bodů 

 
2. VYBAVENÍ 
 

• platné oznámení o soutěži 
• pravidla soutěže 
• signální disky, červené a bílé 
• červený pás 
• stopky 
• tabule na body (s možností záznamu kladných i záporných bodů pro každého soutěžícího)  
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3. BOJOVÝ PROSTOR 
 

• 8m x 8m 
• soutěže státní úrovně a nižší mohou mýt volitelně 6m x 6m 
• bezpečná vzdálenost od bojového prostoru: 1 metr 
• značky pro začátek boje ve vzdálenosti 2m uprostřed prostoru 

 
4. STRUKTURA SOUTĚŽÍCÍCH 
 
Od státní úrovně soutěží ženy a muži vždy samostatně. 
Od státní úrovně se soutěžící nedělí do skupin dle výkonnostních stupňů a jejich titulů.  
Na úrovní mistrovství Evropy a vyšší musí mít soutěžící nejméně modrý pás (v souladu se stylem) a musí 
mít nejméně 16 let.  
 
Váhové kategorie (na osobu): 
 
Děti do 10 let: 
-25, -30, -35, -40, +45 kg 
 
Junioři od 11 do 15 let: 
-30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, -65, +65 kg 
 
Ženy od 16 let: 
-55, -65, -75, +75 kg 
 
Muži od 16 let: 
-60, -65, -70, -75, -80, -90, +90 kg 
 
Od státní úrovně a výše nejsou jednotné váhové kategorie. Odchylky na turnajích pod státní úroveň musí 
být oznámeny v pozvánce. 
 
Váhové kategorie týmu: 
 
Od úrovně mezinárodního mistrovství: 
 
V týmu mužů a v týmu žen je vždy jeden soutěžící z každé váhové kategorie. Pokud chybí bojovník v jedné 
váhové kategorii, může soutěžit v této kategorii bojovník z nižší váhové kategorie, avšak on sám již nemůže 
soutěžit ve své vlastní váhové kategorii pro daný tým.  
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5. ZPŮSOB BOJE 
 
Boj se zastavuje vždy po každém úderu STOP POINT systém. Vítězem je ten, kdo získal více bodů po 
skončení doby boje a po odečtení trestních bodů.   
 
Vítěz získává technické KO, pokud dosáhl náskoku 5 bodů bez odečtení trestních bodů. 
 
Při udělování pozitivních i trestných bodů se boj přerušuje pokaždé. Přerušení se děje na podnět vedoucího 
boje. Boční rozhodčí ukazují bodové hodnocení k vedoucímu boje s dopomocí tleskání se signálními disky. 
Vizualizace hodnocení rozhodčích v příloze 1 (Signály rozhodčích). 
 
Vedoucí boje vyhlašuje udělení bodů s ohledem na většinu hlasů včetně jeho hlasu (s výjimkou dle bodu 
18) a nechává tyto body zobrazit na výsledkové tabuli.  
 
6. SOUTĚŽNÍ SYSTÉM 
 
Jednotlivci: 
 
Boj probíhá v systému KO. Dělí se na 2 větve. První větev – boj o první a druhé místo (soutěžící musí pořád 
vyhrávat až do finále, kde bojuje o první a druhé místo). Druhá větev (také consolation round) – boj o třetí 
místo a čtvrté místo (soutěžící musí po jednom prohraném kole vyhrávat až do finále, kde bojuje o třetí a 
čtvrté místo). Pokud bojovník prohraje svoje první kolo, postupuje do druhé větve. Pokud bojovník 
prohraje podruhé, vypadává z turnaje úplně. 
 
Tým: 
 
Vítěz v dané váhové kategorii získává 2 body. Poražený získává 0 bodů. V případě remízy každý bojovník 
získává po bodu. V případě nerozhodného výsledku v celkovém skóre týmu, každý tým vybere jednoho 
bojovníka na rozhodující boj bez ohledu na váhovou kategorii. Rozhodující boj bude v závislosti dle 
předpisů pro jednotlivce.  
 
7. DOBA BOJE 
 
Boj trvá 2 minuty. Od státní úrovně výše trvá finále (závěrečný boj) 3 minuty. V případě remízy po dané 
době boje následuje vždy 1 minuta prodloužení. Od státní úrovně výše se doba boje vztahuje pouze na 
čistou dobu boje.  
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8. OCHRANNÉ POMŮCKY / BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
 
Pro účast ve volném boji “Free Fight“ je povinné toto vybavení: 
Odchylky od těchto zásad nejsou povoleny.   
 
Podbřišní chránič (suspenzor) pro ženy a muže: 
 

• Podbřišní chránič (suspenzor) musí být pod oblečením 
 
Chránič nohy (od kotníku dolů) 
 

• Chránič musí zakrývat horní část nohou včetně prstů, kotníků a pat.  
• Nehty na nohou musí být ostříhané. 

 
Rukavice 
 

• Rukavice musí vážit 10 OZ pro každou váhovou kategorii. Děti do 10 let musí mít rukavice s váhou 8 
OZ. Děti do 10 let mohou mít rukavice s váhou 10 OZ, pokud byly schváleny IBF. 

• Rukavice musí kompletně zakrývat ruku a tvar prstů v rukavici musí mít zjevné zakřivení.  
• Chránič palce musí být spojený s rukavicí. 
• Chrániče na nohy a ruce musí být elastického materiálu, musí být polstrované, nesmí obsahovat 

žádné tvrdé látky jako je kov, tvrdý plast, zipy, knoflíky a nesmí být vázány tkaničky nebo jinými 
provázky. 

 
Dodatečně mohou být použity následující chrániče: 
 

• Chrániče holení (pod oblečením). 
• Chránič hrudníku pro ženy (pod oblečením). 
• Chrániče zubů. 
• Chrániče na hlavu – přilby. 
• Chrániče na holeně, hrudníku a hlavu musí být ze stejného materiálu jako chrániče na ruce a nohy. 
• Použití obvazů je dovoleno pouze s lékařským potvrzením. Soutěžící musí tuto skutečnost nahlásit 

hlavnímu rozhodčímu před zahájením soutěže v době vážení. Hlavní rozhodčí pak rozhodne o 
jeho/její účasti v soutěži. 

• Čelenky nebo podobné věci vyrobené z tvrdého materiálu nejsou dovoleny. 
• Je zakázáno, aby soutěžící měl jakékoliv šperky či ozdoby. 
• Je zakázáno, aby soutěžící měl brýle. 
• Je zakázáno, aby soutěžící měl šátky nebo jakékoliv volné oblečení. 
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9. ODĚV SOUTĚŽÍCÍCH A TRENÉRŮ 
 
Oděv účastníka musí odpovídat reprezentovanému stylu, který stanoví představitel stylu a pro příslušnou 
disciplínu.  
 
Oděv (kimono) musí prokazovat logo federace (pravá strana). Na levé straně může být logo školy, klubu.  
 
V otevřených mistrovstvích musí být jednotný oděv popsán při registraci, forma a barvy.  
 
Není dovoleno zahrnovat, rolovat oděv (kimono) tj. nohavice, rukávy. 
 
Účast je povolena pouze v registrovaném jednotném oděvu a v oficiálním oděvu.  
 
Oblečení trenéru se musí viditelně lišit od oblečení rozhodčích nebo účastníků.  
 
Sportovní obuv musí bít s bílou, průhlednou nebo béžovou podrážkou.  
 
Trenér musí mít v horní části na obou stranách rukávu červenou pásku či jiné označení, které stanoví 
organizátor.   
 
Na soutěžích od státní úrovně a výše musí mít trenér rovněž národní barvy a logo federace. 
 
V otevřených mistrovstvích je požadován alespoň červený pásek na rukávě. 
 
10. FUNKCE A CHOVÁNÍ TRENÉRA 
 
Trenér má být mimo na bezpečnou vzdálenost od bojového prostoru. Trenér musí sedět na židli nebo na 
boxu, nesmí stát. 
 
Trenér pomáhá svému soutěžícímu takto:  
 

• Navléká chrániče (rukavice, botičky atd.). 
• Poskytuje pokyny během boje (ne řve, v klidu). 
• Sleduje soutěžícího, zda dodržuje pravidla. 
• Zadává protest k vedoucímu boje v případě nesrovnalostí u soudců (viz téma protest). 
• Vzdává svého soutěžícího hodem bílého ručníku do bojového prostoru.  
• Trenér se řídí dle pravidel soutěže, ale především dle pravidel a etiky Budo.  

 
V případě porušení pravidel soutěže uděluje vedoucí boje trenéru napomenutí. 
 
V opakovaném porušování pravidel rozhodnutí řeší hlavní rozhodčí. 
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Hlavní rozhodčí může rozhodnout takto: 
 

• zastaví boj 
• určí soupeře jako vítěze 
• odvádí trenéra z haly 
• podává zprávu hlavnímu národnímu rozhodčímu 

 
Hlavní národní rozhodčí řeší záležitost se zástupcem technické komise nebo odpovědným za disciplínu 
popřípadě s rozhodčím řízením (arbitráží) a rozhodují o dalším opatření.  
 
V případě dalšího porušování pravidel Budo, jako například pohrdání soupeře a/nebo rozhodčích, vedoucí 
boje ihned tuto záležitost předává k řešení hlavnímu rozhodčímu bez předchozího napomenutí.  
 
11. PORANĚNÍ 
 
V případě zranění v boji musí být boj okamžitě přerušen vedoucím boje. Nezraněný závodník musí být 
odstaven mimo bojový prostor, musí být u svého trenéra zády k bojovému prostoru. 
 
V případě potřeby vedoucí boje volá sanitku nebo lékaře. V momentě poskytování léčby vedoucí boje 
přeruší samotný boj, avšak přerušení nemůže trvat déle než samotný boj. Pokud je čas delší, boj je zcela 
zastaven.  
 
Vedoucí boje rozhoduje, po vyslechnutí lékaře, zda boj bude pokračovat nebo bude zastaven. V případě 
zastavení boje musí vedoucí boje rozhodnou následujícím způsobem: 
 
Poranění došlo bez vnějšího zavinění, poraněný si za to může sám. 
 

• Soupeř je vítěz. 
 
Poranění způsobil soupeř nepovolenou akcí. 
 

• Soupeř je diskvalifikován. 
• Poraněný zůstává vítězem. 
• Pokud není možné, aby poraněný pokračoval v další soutěži, viník, jenž způsobil poranění je 

vyloučen z celé soutěže. 
 
12. VZDÁNÍ SE 
 
Pouze soutěžící nebo trenér může vzdát boj. Vedoucí boje vyhlásí soupeře jako vítěze.  
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13. PROTEST 
 
Vznést protest může pouze trenér prostřednictvím vedoucího boje k hlavnímu rozhodčímu. 
Protest lze podat pouze v případě, pokud se jedná o porušení pravidel rozhodčím, ale ne ve vztahu k jeho 
rozhodování o skutečnosti. 
 
Pokud je to nutné, boj musí být okamžitě přerušen a protest musí být podán prostřednictvím vedoucího 
boje k hlavnímu rozhodčímu. Poté hlavní rozhodčí rozhoduje o protestu a v případě potřeby o dalším 
opatření. Další protest proti rozhodnutí hlavního rozhodčího není povolen stejně tak jako výrazné opatření. 
 
Všechny protesty musí být napsány na formuláři (viz forma protestu) a musí být okamžitě zaplacena záloha 
ve výši 15 eur. Jestliže je protest hodnocen kladně ve prospěch podávajícího, záloha je okamžitě vrácena. 
Jestliže je protest hodnocen negativně proti podávajícímu, záloha propadá ve prospěch IBF International.  
 
14. KRITÉRIUM HODNOCENÍ  
 
Soutěž ve volném boji probíhá v All-Style-Semicontact. 
 
15. SEMI-CONTACT 
 
Provedení technik v Semi-contactu je definováno takto: 
 

• Intenzita vykonávané techniky musí být taková, aby nezpůsobovala zranění jako následek. 
• Techniky mohou způsobovat menší zarudnutí kůže. 
• Soutěžící je povinen dávat takové údery, aby kontakt s protivníkem byl omezen pouze na povrch 

chráničů útočníka, bez dalších pronikání (průrazu).  
 
16. POVOLENÉ ÚDEROVÉ ZÓNY 
 
Povolené úderové zóny jsou: 
 

• Spodní úroveň – je omezená chráničem nohy (botičkou). 
• Střední úroveň – je na přední části těla jednak omezená od pasu nahoru k ramenům a jednak 

kolmicí od podpaždí k pasu. 
• Vrchní úroveň – je omezená kolmicí na obličeji od ucha k uchu, jakékoliv další údery na další části 

těla jsou zakázané. 
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17. POVOLENÉ TECHNIKY 
 
Techniky nohou: 
 
Všechny definované techniky nohou mohou být prováděny jako: přední, boční, obloukové a hákové kopy. 
 
Kromě toho je povolen kop z vnějšku do vnitř na vnější stranu nohy, ale bod bude přiznán pouze v případě, 
pokud soupeř ztratí rovnováhu. Kopy prováděné shora dolů (AX-KICK) jsou zakázané.  
 
Techniky rukou: 
 
Všechny definované techniky rukou se provádějí z pření nebo zadní pěsti. Techniky s použitím hrany ruky 
(okraj vnitřní nebo vnější strany ruky) jsou zakázané. Techniky prováděné se zdola nahoru (UPPER CUT) 
jsou zakázané stejně jako obloukové údery zepředu nebo zezadu (háky, z otočky, kladivo). Dále techniky 
prováděné shora dolů jsou rovněž zakázané.  
 
Další zakázané techniky: 
 

• kop kolenem 
• hod, poraz 
• zvedání 
• úder loktem 
• úder hlavou (čelem) 

 
Realizace techniky: 
Bodování v případě kopu nebo úderu v ústupu, není možné. Bod je možné získat, pokud je daná technika 
provedená pod kontrolou.  
 
18. BODOVÁNÍ  
 
Všechna bodování jsou prováděná dle majoritních principů. 
Když vedoucí boje přeruší zápas, aby bodoval bez veškerých pochyb pozitivně či negativně, dotáže se 
ostatních rozhodčích o jejich rozhodnutí. Pokud všichni (!) ostatní rozhodčí ukážou “Nic Neviděl“, pak 
vedoucí boje má právo udělit bod. Pokud alespoň jeden z rozhodčích udělí pozitivní nebo negativné bod 
anebo pokud někteří ukážou: “Nic Nebylo“, pak vedoucí boje ztrácí možnost udělit bodování samostatně. 
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Pozitivní bodování: 
 
1 BOD 
 

• technika rukou na střední nebo vrchní úroveň ze stoje nebo z výskoku 
• technika nohou na střední úroveň ze stoje 
• podmet nohou z vnějšku na spodní úroveň 
• vstup do kontrolovatelné techniky 
• zadržení (uchycení) techniky s úderem techniky rukou 

 
2 BODY 
 

• technika nohou na vrchní úroveň ze stoje 
• technika nohou na střední úroveň z výskoku 
• podmet nohou z vnějšku na spodní úroveň, po kterém následuje další technika za 1 bod 

 
3 BODY 
 

• technika nohou na vrchní úroveň z výskoku 
• podmet nohou z vnějšku na spodní úroveň, po kterém následuje další technika za 2 body 

 
Negativní bodování: 
 
Napomenutí 
 

• útok na záda, páteř, zadní část hlavy (bez kontaktu) 

• útok pod úroveň pasu (bez kontaktu) 
• otáčení se zády 
• předstírání zranění 
• pasivita 
• utíkáni z boje 
• objímání  
• držení bez akce 
• nekontrolovatelná techniky (bez kontaktu) 
• útok zakázanou technikou (bez kontaktu) 
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-1 BOD 
 

• všechny akce, které byly již napomenuty 
• útok na záda, páteř, zadní část hlavy 
• útok pod úroveň pasu 
• pokračování v boji po příkazu stop 
• útok na ležícího soupeře 
• útok otevřenou dlaní 
• útok nekontrolovatelnou technikou 
• útok zakázanou technikou 
• příliš tvrdý kontakt 

 
-1 BOD (jenž uděluje pouze vedoucí boje) 
 

• mluvení v bojovém prostoru 

• nevhodné oblečení 
• 3. napomenutí 

 
-2 BODY 
 

• pokračování v útoku po příkazu stop, které by vedlo k trestnému bodu 
 
DISKVALIFIKACE (Rozhoduje pouze vedoucí boje) 
 

• 3. negativní bod 

• Full-contact 
• ztráta bojového ducha z bojových umění a ztráta sebeovládání  
• způsobení knockoutu nebo poranění, jenž neumožňuje k dalšímu boji 

• vyjádření nesouhlasu k soupeřovi nebo rozhodčímu (např. nadávky) 
• nošení šperků a podobných ozdob 
• příliš dlouhé nehty 
• opakované ignorování pokynů vedoucího boje 
• zjevné požívání alkoholu nebo drog 

• začít boj bez potřebných a správných chráničů 
• nepřistoupeni k boji po jedné minutě a po třech výzvách  
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IV HODNOCENÍ KATA / KATA SE ZBRANÍ 
 
1. ROZHODČÍ 
 
SESTAVA 
 
Rozhodčí se skládají alespoň z: 
 

• 2 rozhodčí a 1 hlavní rozhodčí 
• 1 vedoucí rozhodčí 
• 1 zapisovatel bodů 

 
Soutěže od státní úrovně 
 

• 4 rozhodčí 
 
2. VYBAVENÍ 
 

• platné oznámení o soutěži 
• pravidla soutěže 
• v případě potřeby tabuli na body  
• v případě potřeby malou stupnici 

 
3. BOJOVÝ PROSTOR 
 

• 8m x 8m s dalším bezpečnostním prostorem jeden metr. 
• Bojový prostor lze rozšířit (zvětšit) pro týmové/synchronní katy. 
• Bojový prostor musí jasně vyznačen dle přepisů z důvodů bezpečnostních standardů.  

• V případě potřeby více prostoru než 8m x 8m kvůli specifickému stylu, musí účastník požadavek 
uvést v přihlášce. 

• Vedoucí boje a rozhodčí sedí před bojovým prostorem ve vzdálenosti dvou metrů, uprostřed. 
• Místo vstupu je vymezenou páskou (linie 1 metr dlouhá) ve vzdálenosti jednoho metru před 

bojovým prostorem na opačně straně od rozhodčích.  
• Výchozí bod pro sestavu je volitelný. 

 
4. STRUKTURA SOUTĚŽÍCÍCH  
 
Od státní úrovně výše soutěží muži a ženy vždy samostatně. V týmové sestavě mohou být různá pohlaví, 
pokud je to uvedeno v oznámení a povoluje to daná soutěž. 
 
Tým se skládá ze tří členů. Od státní úrovně výše bez rozdílu na výkonnostní stupně (pásy). Od úrovně 
mistrovství Evropy je vyžadován modrý pás (v souladu se stylem) a minimální věk 16 let. 
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Věkové kategorie (kata): 
 

1. Děti do 10 let včetně. 
2. Junioři do 15 let včetně. 
3. Senioři od 16 let. 

 
Věkové kategorie (týmová kata): 
 
Věkové kategorie jsou v podstatě stejné jako u jednoduché katy. Jeden člen z týmu může být součástí týmu 
ve vyšší nebo v nižší věkové kategorii, pokud je to uvedeno v přihlášce. Tým soutěží ve věkové kategorii, dle 
dalších dvou členů. V katě se zbraní je věková kategorie tvořená v souladu s platným zákonem.  
 
5. ZPŮSOB SOUTĚŽE 
 
Soutěž kata, týmová kata a kata se zbraní probíhá v různých kategoriích (podle pohlaví a věku). Prezentovat 
se mohou jak tradiční katy, tak volné katy. Soutěž bude probíhat bez přerušení. 
 
První soutěžící nebo první tým provádí katu ještě jednou po posledním soutěžícím (se zachováním vyšší 
známky). Známky budou udělovány pomocí tabule na body nebo pomocí rukou v rozsahu od 5,0 – 5,5 – 6,0 
– 6,5 do 10,0 nebo od 5,0 – 5,1 – 5,2 do 10,0. 
 
Vítězem je ten, kdo získal nejvyšší celkové skóre po součtu všech přidělených bodů od každého rozhodčího. 
Vedoucí rozhodčí může rozhodnout o doplňujícím finálním kole. Pouze ohodnocení tohoto finálního kola je 
relevantní. 
 
Pokud katu hodnotí 5 rozhodčích, tak nejlepší a nejhorší výsledek se ruší, sčítají se pouze 3 hodnoty. Pokud 
katu hodnotí 3 rozhodčí, žádné rušení neproběhne. V případě rovností bodů se koná rozhodující kolo, kde 
každý z finalistů soutěží samostatně. Rozhodující kolo může být omezeno na první čtyři místa. Domluva 
mezi rozhodčími, pokud jde o ocenění soutěžícího nebo ocenění kola, je zakázaná. Výměna rozhodčího 
během kola není možná bez nezbytných důvodů.  
 
6. ODĚV SOUTĚŽÍCÍCH 
 
Oděv účastníka musí odpovídat reprezentovanému stylu, který stanoví představitel stylu a pro příslušnou 
disciplínu, dále musí být čistý a uspořádaný. Změny na oblečení jako jsou vyhrnuté rukávy, nohavice nebo 
něco podobného nejsou povoleny. Ruce a nohy nesmí být zahalené, nohy musí být naboso. Nošení šperků, 
sponek, náramků, ozdob nebo něco podobného, není povoleno.  
 
7. ZBRANĚ 
 
Jsou povoleny pouze tradiční zbraně. Používání nelegálních zbraní je zakázáno. Vířivé zbraně nesmí být 
ostré. Pěstní zbraně nejsou povoleny. Zbraně s čepelí nesmí být ostré.  
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8. KONTROLA ZBRANĚ 
 
Kontrola zbraně musí být vždy provedena. Kontrolu provádí rozhodčí buď jednotlivě, nebo ve skupině. 
Zbraně jsou umístěny na zemi před soutěžícími, kteří klečí (sedí v posedu) na kolenou. Zbraně jsou 
kontrolovány rozhodčími adekvátně k danému reprezentovaného stylu/tradici. Soutěžící musí svou zbraň 
řádně představit, uvést název zbraně a popis, v jiném případě mu každý z rozhodčích strhne jeden bod.  
 
Zbraně musí být v úrovni tolerance a nesmí se měnit nebo s nimi manipulovat. V případě, že se zbraně 
odchylují od úrovně tolerance, mohou být odečteny body. Rozhodnutí u konkrétního případu musí být 
provedeno ze strany rozhodčích. Rozhodnutí trestních bodů musí brát v úvahu každý rozhodčí při udělování 
bodů.  
 
9. PROVEDENÍ SOUTĚŽE 
 
Jednotlivec: 
 
Soutěž začíná výzvou soutěžícího, který stojí na vstupní linii. Pokud soutěžící nenastoupí do jedné minuty 
po třetí výzvě, soutěžící bude diskvalifikován. Před tím než soutěžící vstoupí do bojového prostoru, si 
soutěžící na vstupní linii upraví svůj oděv a pozdraví rozhodčí. V bojovém prostoru soutěžící pozdraví 
rozhodčí ještě jednou, představí sebe a svou katu adekvátní jeho stylu. Po představení se soutěžící 
nezávisle přesune do výchozí polohy a začíná cvičit katu. Po poslední technice zůstane soutěžící krátce 
v této technice a vrátí se zpět do výchozí pozice. Poté proběhne ohodnocení prostřednictvím rozhodčích v 
„otevřené“ podobě. Po ohodnocení soutěžící pozdraví rozhodčí a opouští bojový prostor pozpátku.   
 
Synchronní kata: 
 
Synchronní katy se zahajují po dokončení jednotlivců. Soutěžící uprostřed uvádí tým a katu adekvátní jejich 
stylu.  
 
10. OHODNOCENÍ 
 
Ohodnocení probíhá na základě kritérií ohodnocení a předpisu ohodnocení. Všeobecný dojem z katy je 
zásadní. Kata by měla jasně a čistě ukázat charakter boje. Etiketa je významným kritériem, protože je to 
výraz vnějšího a vnitřního postoje Budo-bojovníka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 19/21 

 
11. KRITÉRIA OHODNOCENÍ 
 

• etiketa 
• výraz 
• technika 
• pohyb 
• dynamika 
• plynulost 
• síla 
• synchronie 
• manipulace a zvládnuti zbraně 

 
12. NEHODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 

• schéma katy 

• modifikace tradiční katy 
• artistika 

 
13. PŘEDPIS OHODNOCENÍ 
 
5,0 – 6,0 dostatečné až uspokojivé 
6,0 – 7,0  uspokojivé až dobré 
7,0 – 8,0 dobré až velmi dobré 
8,0 – 9,0  velmi dobré až mimořádně dobré 
9,0 – 10,0 mimořádně dobré až výborné 
  
14. DEFINICE KRITÉRIÍ OHODNOCENÍ 
 
Technika: 
Preciznost, přesnost držení těla, dýchaní a zaměření zraku, obrana a útok musím být provedeny jasně. 
 
Pohyb: 
Preciznost v koordinaci a průběhu pohybu s čistou a přesně provedenou technikou.  
 
Dynamika: 
Kinetická (pohyb) a statická (klid) energie je v souhře v průběhu pohybu. 
 
Plynulost: 
Rytmické a harmonické přechody z jednoho pohybu nebo ze sekvence do dalšího. Harmonická a 
rovnoměrná plynulost. 
    
Síla:  
Statické a dynamické svalové napětí, velikost a rychlost svalové kontrakce. 
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Výraz: 
Rozhodnost, odhodlanost, věrohodnost, výraz obličeje, osobnost, charisma. 
 
Etiketa: 
Vzhled, oděv, intonace, disciplína, sportovní duch.  
 
Synchronie: 
Současné provádění pohybů, jednotnost. 
 
Manipulace se zbraní: 
Šleh, blok, páka, technika na zemi, přesnost bodů, plynulost se zbraní. 
 
15. DISKVALIFIKACE (rozhoduje většina) 
 
V případě porušení etikety týkající se: 
 

• nesprávného oblečení 
• nošení šperků, sponek, ozdob, náramků apod. 
• nedostatek disciplíny 
• nenastoupení po 1 minutě po 3. vyvolání 
• cvičení s netradiční zbraní 
• cvičení se zbraní, která je mimo úrovni tolerance nebo s ní bylo manipulováno 
• cvičení s ilegální zbraní 
• cvičení s ostrou vířící zbraní 
• cvičení s pěstní zbraní 
• cvičení se zbraní, která má ostrou čepel 
• překročení hranici věku 
• odchod z bojového prostoru se zbraní 

 
16. NULOVÉ OHODNOCENÍ 
 
Za přerušení katy a ztráty zbraně se uděluje 0 bodů.  
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17. PROTEST 
 
Vznést protest může pouze trenér prostřednictvím vedoucího rozhodčího k hlavnímu rozhodčímu. Protest 
lze podat pouze v případě, pokud se jedná o porušení pravidel rozhodčím. Protest musí být podán 
okamžitě.  
 
Poté hlavní rozhodčí rozhoduje o protestu a v případě potřeby o dalším opatření. Další protest proti 
rozhodnutí hlavního rozhodčího není povolen stejně tak jako výrazné opatření.  
 
Všechny protesty musí být napsány na formuláři (viz forma protestu) a musí být okamžitě zaplacena záloha 
ve výši 15 eur. Jestliže je protest hodnocen kladně ve prospěch podávajícího, záloha je okamžitě vrácena. 
Jestliže je protest hodnocen negativně proti podávajícímu, záloha propadá ve prospěch IBF International. 
 

 

 

Přeloženo dne 05.02.2012 v Golčově Jeníkově. 
Přeložil: 
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