12 WORLD SHOTOKAN
KARATE CHAMPIONSHIPS
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9.-12. ZÁŘÍ 2022
PARDUBICE / CZECH REPUBLIC

1. PŘIVÍTÁNÍ
Vážení sportovní přátelé,
v našem kraji se každoročně koná celá řada významných sportovních za účati zahraničních
sportovců akcí v čele se Zlatou přilbou, Velkou pardubickou či Pardubickým vinařským
půlmaratonem. Jsem rád, že v letošním roce se k nim přidává také Mistrovství světa v karate
World Shotokan Federation. Každá taková mezinárodní akce je příležitostí pro prezentaci
nejen krajského města, ale i celého našeho regionu. Proto bych rád poděkoval nejen
organizátorům, ale také všem partnerům, díky kterým se podařilo tuto prestižní mezinárodní
akci do našeho krajského města přilákat.
Přeji vám všem, hodně úspěchů, a to nejen těch sportovních a doufám, že se v našem kraji setkáme i při jiných příležitostech.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman Pardubického kraje

Vážení sportovní přátelé,
Jsem velmi rád, že mohu v Pardubicích přivítat velký svátek bojových sportů - Mistrovství světa
v Shotokan karate WSF 2022. Pro naše město je velkou ctí hostit nejlepší karatisty z celého
světa a jejich realizační týmy, stejně jako jejich fanoušky. A je pro nás i velkou radostí vědomí,
že pořadatelství takto významného šampionátu si „vybojovalo“ právě Česko a v rámci něj pak
pardubický klub Karate Lions Pardubice z. s.
Je tedy jasné, že jsme nemohli odmítnout žádost Czech Shotokan Karate Union o podporu této
významné sportovní akce světového významu. O to spíše, že karate není pouze sportem
rozvíjejícím schopnost sebeobrany každého karatisty, ale sportem zvyšujícím nejen fyzickou,
ale také morální úroveň každého jedince. Hlavními zásadami, kterými se karate řídí je odmítání násilí, dokonalost charakteru,
loajálnost, věrnost a spolehlivost i ohleduplnost k druhým. Přál bych si, aby si z tohoto poselství odnesl alespoň špetku do svého
života každý z návštěvníků světového šampionátu.
Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych popřál světovému šampionátu Shotokan karate WSF vše dobré, sportovcům mnoho
úspěchů a návštěvníkům Pardubic krásný pobyt v našem městě.

Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubice

2.

Představení
12. mistrovství světa v shotokan karate je nejvýznamnější akcí WSF v roce 2022. Uskuteční se 9.-11. září 2022 v Enterie
Areně v Pardubicích. Na tuto akci se sjedou nejlepší světoví karatisté z nejméně 30 zemích spjatých s karate.

DATE AND VENUE
 ČTVRTEK 08/09/2022
 PÁTEK 09/09/2022
 SOBOTA 10/09/2022
 NEDĚLE 11/09/2022

Registrace, rozlosování, meting koučů
Eliminace & Semifinále kata, kumite U14, cadets
Eliminace & Semifinále kata, kumite juniors, seniors
Finálové zápasy

PARDUBICE

Pardubice jsou město vonící perníkem, navždy spojené se slavnou Velkou pardubickou. Město leží v Polabské nížině, v krajině
ozdobené loukami, listnatými lesy a historickými kanály
připomínajícími velký zámecký park. V samém centru Pardubic se
nachází Perštýnské náměstí, obklopené renesančními domy.
Vystoupejte na vyhlídkovou plošinu Zelené brány, odkud se vám
naskytne výhled na město a okolí včetně nedalekého renesančního
zámku z přelomu 15. a 16. století v celé jeho kráse. V interiéru zámku
se nacházejí nejstarší renesanční fresky v Čechách, expozice
Východočeské galerie a Východočeského muzea. Zámek slouží také
jako místo konání nejrůznějších společenských akcí, divadelních
představení a koncertů.

Enteria Arena, Sukova tř. 1735, 530 02 Pardubice I, ČESKÁ REPUBLIKA

4.1 KATEGORIE
• KATA Shotokan individuální a týmové kategorie muži a ženy
• KUMITE Shobu Ippon muži a ženy
• KUMITE Shobu Sanbon muži a ženy
• KUMITE WKF muži a ženy
4.2 PARA KARATE
• Tělesně postižení
• Zrakově postižení
• Mentálně postižení
4.2 Věkové kategorie KATA
• Senioři (+18 let)
• Junioři (16-17 let)
• Kadeti (14-15 let)
• St. žáci (12-13 let)
4.4 Váhové kategorie KUMITE (WKF Kumite, Shobu Sanbon, Shobu Ippon)
• Senioři -60 Kg, -67 Kg, -75 Kg, -84 Kg, +84 Kg, Open
• Seniorky -50 Kg, -55 Kg, -61 Kg, -68 Kg, +68 Kg Open
• Junioři -55 Kg, -61 Kg, -68 Kg, -76 Kg, +76 Kg Open
• Juniorky -48 Kg, -53 Kg, -59 Kg, +59 Kg Open
• Kadeti -52 Kg, -57 Kg, -63 Kg, -70 Kg +70 Kg Open
• Kadetky -47 Kg, -54 Kg, +54 Kg, Open
• St. žáci 12-13 let -38 Kg, -44 Kg, -50 Kg, -56 Kg, +56 Kg Open
• St. žákyně 12-13 let -43 Kg, -52 Kg, +52 Kg Open

5.1 PRAVIDLA
• Platí pravidla Světové federace Shotokan v kategoriích Shobu Ippon, Shobu Sanbon a Shotokan Kata, pravidla WKF v
kategoriích WKF Kumite.
• V soutěžích kata budou předváděny pouze oficiální shotokan kata a v eliminacích budou dva závodníci současně
předvádět v každém kole jiné kata.
• V kategoriích seniorských týmů se použijí kata bunkai.
• Sportovci se mohou zúčastnit kategorií shobu ippon, shobu nihon a shobu sanbon WKF kumite.
•
Za přihlášené váhy odpovídají trenéři, kontroly vah budou probíhat v místě konání od 8:00 místního času během
eliminace kata.
5.2
DOBA TRVÁNÍ ZÁPASU
• St. žáci 1,5 Min.
• Kadeti 2 Min.
• Junioři 2 Min.
• Senio 3 Min.
5.3 STARTOVNÉ
• Individuální kategorie 50 €
• Týmové kategorie 100 €
5.4 KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY
WORLD SHOTOKAN FEDERATION (WSF)
World Shotokan Federation C.P.91 – 2900
PORRENTRUY 2 – SWITZERLAND
info@worldshotokan.org
worldshotokan@gmail.com
www.worldshotokan.org
Český organizační výbor
Ing. Ondrej Charvat
Mobil +420 775 570 820
charvat.ondrej@gmail.com
www.shotokankarate.cz
5.5 ONLINE REGISTRACE
Online registrace a platba bude probíhat přes Sportdata.org a platby budou prováděny přímo přes platební systém paypal na
SPORTDATA.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!
• REGISTRACE MOHOU PROVÁDĚT POUZE NÁRODNÍ ZÁSTUPCI WSF.
• V KATEGORIÍCH KADETŮ, JUNIORŮ A SENIORŮ V KATEGORII MUŽŮ A ŽEN MOHOU BÝT ZA KAŽDOU ZEMI
PŘIHLÁŠENI POUZE DVA SPORTOVCI PODLE ČLÁNKU 14 STATUTU.

''PRO REGISTRACI DO SYTÉMU SPORTDATA SE ZVLÁŠTNÍM PŘÍSTUPOVÝM KÓDEM PRO 12. MISTROVSTVÍ V KATEGORIÍCH KADET
/JUNIOR/ A SENIOR, NÁM PROSÍM ZAŠLETE E-MAIL A UŽIVATELSKÉ JMÉNO NA worldshotokan@gmail.com''.

