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Súťažné pravidlá 

 

1. Kata: NAGE-NO-KATA 

1.1.  Hodnotenie - Nage-no-kata vychádza z oficiálnych štandardov Kodokanu 
a oficiálneho videa/DVD Kodokanu. 

1.2.  Súťažná polocha - súťažná plocha (tatami) má rozmery 10x10 metrov. 
V prípade dvoch súťažných plôch bude medzi jednotlivými plochami bezpečnostná 
plocha široká  najmenej 2 metre. Na tatmi sú páskou vyznačené vo vzdialenosti 6 
metrov od seba začiatočné pozície Toriho a Ukeho. Stred tatami je taktiež označený 
páskou. 

1.3. Súťažný úbor - platia ustanovenia súťažného poriadku SZJ. Tori a Uke 
nastupujú ale zásadne len v kimonách (judo-gi) bielej farby. 

1.4. Rozhodcovia -  predvádzané kata sú hodnotené troma rozhodcami kata ktorých 
určí DANkolégium SZJ (alebo piatimi rozhodcami). 

1.5. Systém hodnotenia - Každý rozhodca kata hodnotí predvádzanú katu na 
samostatnom bodovacom liste. Ak hodnotia  katu piati rozhodcovia tak sa najvyššie 
a najnižšie hodnotenie škrtá a rozhodujú ostávajúce tri hodnotenia. Ustanovenia 
predchádzajúcej vety neplatia ak katu rozhodujú traja rozhodcovia.  

1.5.1. Každá technika je hodnotená nasledovne: 

- začatie, zakončenie a každá technika sa hodnotí maximálne 10 bodmi, 

- od týchto 10 bodov sa môžu odpočítať body pri hodnotení každej technike z 
nasledovných dôvodov: 

■ malá chyba,  odpočíta sa jeden bod, maximálny počet malých chýb = 2, 

■ stredná chyba odpočítajú sa 3 body, maximálny počet stredných chýb = 1, 

■ veľká chyba alebo zlé predvedenie techniky - skóre sa začína počítať od 5 
bodov miesto 10 bodov (malé a stredné chyby sa ale tiež započítavajú), 

■ zabudnutá (nepredvedená) technika: skóre takejto techniky je 0 bodov 
a celkové dosiahnuté skóre kata sa delí dvoma. Ak je takto určený výsledok 
skóre stanovený na desatinné miesta,  tak skóre sa matematicky zaokrúhli na 
dve desatinné miesta. 

■ predvedenie techniky na pravú a ľavú stranu sa hodnotí ako jedna technika. 

■ výsledné hodnotenie jednotlivých techník musí zodpovedať: 



- body 1-2 zlé predvedenie 

- body 3-4 temer správne predvedenie 

- body 5-6  správne predvedenie 

-body 7-8 veľmi dobré predvedenie 

-body 9-10  výborné predvedenie 

 V samostatnej prílohe je uvedený prehľad najčastejších chýb a ich hodnotenie. 

1.5.2. Okrem vyššie uvedeného sa hodnotí aj celkové predvedenie katy 
s prihliadnutím k plynulosti, priebehu a rytmu katy s pridelením počtu bodov od 
0 až po 10 bodov. V prípade zabudnutej, nepredvedenej techniky bude 
hodnotenie za celkové predvedenie katy nulové. 

1.5.3. Celkové hodnotenie -  sa určí súčtom pridelených bodov, v prípade rovnosti 
bodov  sa postupuje nasledovne: 

a) hodnotí sa celkový počet veľkých chýb, víťazom je pár s menším počtom 
veľkých chýb, v prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovného 
bodu, 

b) hodnotí sa celkový počet stredných  chýb, víťazom je pár s menším počtom 
stredných chýb, v prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovného 
bodu, 

c) hodnotí sa celkový počet malých chýb, víťazom je pár s menším počtom 
malých chýb, v prípade rovnosti bodov sa postupuje podľa nasledovného 
bodu, 

d) hodnotí sa skóre za celkové predvedenie kata, víťazí pár s vyšším hodnotením 
za celkové predvedenie kata. 

1.6.  Účasť na súťaži - podľa rozpisu súťaže a ustanovení súťažného poriadku 
SZJ. 

1.7.  Začiatok a ukončenie katy - rozhodcovia sú na svojich miestach pred 
začiatkom predvádzania katy. Súťažiaci pár, Tori a Uke, vstúpi na tatami 
v strede oproti šómen, potom prejde každý z nich do svojho rohu tatami. 
Rozhodca v strede šómen sa postaví a vyzve súťažiaci pár aby začali 
s predvádzaním katy gestom, tým že zdvihne obe ruky, natiahnuté dlane 
smerom k tatami. Toria uke zaujmú svoje pozície na začiatok predvádzania 
katy a pokračujú. Pri ukončení katy a záverečnom pozdrave odídu z tatami  
takým spôsobom ako prišli na tatami. 

1.8.  Zdravotné problémy, zranenie, úraz, - Ak súťažiaci pár nemôže z dôvodu 
vážneho zranenia, choroby, úrazu  pokračovať v predvádzaní katy,  tak je zo 
súťaže vyradený. V prípade drobného zranenia, krvácania, zlomeného nechtu 
alebo problému s kontaktnými šošovkami bude predvádzanie katy na základe 
rozhodnutia rozhodcov prerušené a súťažiaci bude  ošetrený lekárom mimo 
tatami. Ošetrovaný súťažný pár predvedie celú katu  opäť po poslednom 
riadne súťažiacom súťažnom páre. V prípade opätovného úrazu alebo aj 



drobného zranenia pri opakovanom predvádzaní katy bude tento súťažný pár 
zo súťaže vyradený. 

 

Tieto súťažné pravidlá nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia a nadobúdajú 
účinnosť dňa 01.09.2014. 
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