Soutěžní řád

2020

Platnost od 1. 1. 2020

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Tento předpis upravuje postup při organizaci soutěží pořádaných Českým svazem karate
Goju ryu, z.s. (dále jen „ČSKGr“), nominačních turnajů, soutěží pořádaných pod záštitou ČSKGr
(dále též společně jen jako „soutěže ČSKGr“), stejně jako základní organizační pravidla pro
pořádání těchto soutěží, práva a povinnosti orgánů ČSKGr při pořádání těchto soutěží, práva
a povinnosti účastníků těchto soutěží a dalších osob, které jim vznikají při pořádání těchto
soutěží podle tohoto předpisu, a to tak, aby tyto soutěže probíhaly v souladu se soutěžními
pravidly přijatými ČSKGr.
(2) Pořádání soutěží je činností, jejímž cílem je správné vyhlášení, zajištění průběhu a ukončení
soutěže.
(3) Tento předpis je závazný pro všechny orgány ČSKGr při pořádání soutěží ČSKGr a pro
všechny účastníky těchto soutěží; jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní
předpis jinak.
(4) Tento předpis mohou jako doporučený využívat přiměřeně i členové ČSKGr při pořádání
svých soukromých soutěží; v takovém případě však musí být tato skutečnost zmíněna
v propozicích soutěže.
(5) Soutěží se pro účely tohoto předpisu rozumí soutěžní klání v karate, ve kterém dochází k
určení vítěze na základě soutěžních pravidel přijatých ČSKGr. V některých případech se místo
pojmu „soutěž“ užívá pojem „turnaj“, význam však zůstává stejný.
(6) Orgánem ČSKGr se pro účely tohoto předpisu rozumí:
a)

zejména Rada Českého svazu karate Goju ryu (dále jen „Rada ČSKGr“), sportovnětechnická komise ČSKe (dále jen „STK ČSKe“), disciplinární komise ČSKe, komise
rozhodčích ČSKGr (dále jen „KR ČSKGr“), Rada Reprezentace ČSKGr a další orgány
zřízené Radou ČSKGr;

b) pořadatel soutěže, jeho orgány a jím určené osoby, které se na pořádání soutěže
podílejí;
c)

STK soutěže

d) rozhodčí delegovaní KR ČSKGr;
e)

další osoby určené ČSKe k pořádání soutěží;

(7) Účastníky soutěže se pro účely tohoto předpisu rozumí:
a)

závodníci, kteří jsou na základě tohoto předpisu řádně zapsaní do soutěže;

b) právnické osoby, jejímiž členy jsou závodníci řádně zapsaní do soutěže;
c)

trenéři, kteří doprovázejí závodníka řádně zapsaného do soutěže a aktivně se podílejí
na jeho soutěžním výkonu;

d) jiní zástupci závodníků, jak zákonní, tak smluvní, kteří doprovázejí závodníky na
soutěžích;

Soutěžní řád ČSKGr 2020 | www.goju-ryu.cz

2

e)

další osoby, které jsou součástí realizačního týmu závodníků a aktivně se podílejí na
soutěžním výkonu závodníka řádně zapsaného do soutěže, zejména lékaři, maséři,
kondiční trenéři apod.

Článek II. Omezení STV
Pro soutěže národního charakteru a pro republiková mistrovství se stanovují tato omezení:
a) soutěž Agility, Kihon Ido a Kumite Balloon – soutěž pro začátečníky od 9. kyu do 7. kyu
b) soutěže kata Beginner a Kumite Beginner – soutěž pro začátečníky od 8. kyu do 7. kyu
c) soutěže kata – minimálně 7. KYU pro národní poháry, minimálně 6. kyu pro MČR
d) soutěže kumite – minimálně 7. KYU pro národní poháry, minimálně 6. kyu pro MČR

Článek III. Všeobecná a technická ustanovení
Soutěžní řád je vydávaný ČSKGr a je závazný pro všechny začleněné orgány ve smyslu schválených
stanov pro soutěže řízené ČSKGr.
V působnosti ČSKGr se v zásadě organizují sportovní soutěže v souladu se sportovními soutěžemi
na úrovni EGKF a WGKF.
V uvedeném smyslu se v karate v rámci působnosti ČSKGr organizují sportovní soutěže v těchto
disciplínách:
a) Agility jednotlivci
b) Kihon Ido jednotlivci
c) Kumite Balloon jednotlivci
d) Kata Beginner jednotlivci
e) Kumite Beginner jednotlivci
f) Kata jednotlivci
g) Kata tým
h) Kumite jednotlivci
i) Kumite tým

Článek IV. Věkové kategorie
Soutěže na celorepublikové úrovni probíhají v těchto věkových kategoriích:
(1) Věkové kategorie v disciplíně agility jednotlivci se dělí následovně:
a) Děvčata do 5 let

závodnice ve věku do 5 let včetně

b) Chlapci do 5 let

závodníci ve věku do 5 let včetně
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c) Děvčata do 7 let

závodnice ve věku do 7 let včetně

d) Chlapci do 7 let

závodníci ve věku do 7 let včetně

e) Mladší žákyně 8-9 let

závodnice ve věku 8 až 9 let včetně

f) Mladší žáci 8-9 let

závodníci ve věku 8 až 9 let včetně

g) Mladší žákyně 10-11 let

závodnice ve věku 10 až 11 let včetně

h) Mladší žáci 10-11 let

závodníci ve věku 10 až 11 let včetně

i) Starší žákyně 12-13 let

závodnice ve věku 12 až 13 let včetně

j) Starší žáci 12-13 let

závodníci ve věku 12 až 13 let včetně

(2) Věkové kategorie v disciplíně Kihon Ido jednotlivci se dělí následovně:
a)

Děvčata do 5 let

závodnice ve věku do 5 let včetně

b)

Chlapci do 5 let

závodníci ve věku do 5 let včetně

c)

Děvčata do 7 let

závodnice ve věku do 7 let včetně

d) Chlapci do 7 let

závodníci ve věku do 7 let včetně

e)

Mladší žákyně 8-9 let

závodnice ve věku 8 až 9 let včetně

f)

Mladší žáci 8-9 let

závodníci ve věku 8 až 9 let včetně

g)

Mladší žákyně 10-11 let

závodnice ve věku 10 až 11 let včetně

h) Mladší žáci 10-11 let

závodníci ve věku 10 až 11 let včetně

i)

Starší žákyně 12-13 let

závodnice ve věku 12 až 13 let včetně

j)

Starší žáci 12-13 let

závodníci ve věku 12 až 13 let včetně

(3) Věkové kategorie v disciplíně Kumite Balloon jednotlivci se dělí následovně:
a) Děvčata do 7 let

závodnice ve věku do 7 let včetně

b) Chlapci do 7 let

závodníci ve věku do 7 let včetně

c) Mladší žákyně 8-9 let

závodnice ve věku 8 až 9 let včetně

d) Mladší žáci 8-9 let

závodníci ve věku 8 až 9 let včetně

e) Mladší žákyně 10-11 let

závodnice ve věku 10 až 11 let včetně

f) Mladší žáci 10-11 let

závodníci ve věku 10 až 11 let včetně

g) Starší žákyně 12-13 let

závodnice ve věku 12 až 13 let včetně

h) Starší žáci 12-13 let

závodníci ve věku 12 až 13 let včetně

(4) Věkové kategorie v disciplíně Kumite Balloon jednotlivci se dělí následovně:
a) Děvčata do 7 let

závodnice ve věku do 7 let včetně
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b) Chlapci do 7 let

závodníci ve věku do 7 let včetně

c) Mladší žákyně 8-9 let

závodnice ve věku 8 až 9 let včetně

d) Mladší žáci 8-9 let

závodníci ve věku 8 až 9 let včetně

e) Mladší žákyně 10-11 let

závodnice ve věku 10 až 11 let včetně

f) Mladší žáci 10-11 let

závodníci ve věku 10 až 11 let včetně

g) Starší žákyně 12-13 let

závodnice ve věku 12 až 13 let včetně

h) Starší žáci 12-13 let

závodníci ve věku 12 až 13 let včetně

(5) Věkové kategorie v disciplíně Kata Beginner jednotlivci se dělí následovně:
a) Děvčata do 7 let

závodnice ve věku do 7 let včetně

b) Chlapci do 7 let

závodníci ve věku do 7 let včetně

c) Mladší žákyně 8-9 let

závodnice ve věku 8 až 9 let včetně

d) Mladší žáci 8-9 let

závodníci ve věku 8 až 9 let včetně

e) Mladší žákyně 10-11 let

závodnice ve věku 10 až 11 let včetně

f) Mladší žáci 10-11 let

závodníci ve věku 10 až 11 let včetně

g) Starší žákyně 12-13 let

závodnice ve věku 12 až 13 let včetně

h) Starší žáci 12-13 let

závodníci ve věku 12 až 13 let včetně

(6) Věkové kategorie v disciplíně Kumite Beginner jednotlivci se dělí následovně:
a) Děvčata do 7 let

závodnice ve věku do 7 let včetně

b) Chlapci do 7 let

závodníci ve věku do 7 let včetně

c) Mladší žákyně 8-9 let

závodnice ve věku 8 až 9 let včetně

d) Mladší žáci 8-9 let

závodníci ve věku 8 až 9 let včetně

e) Mladší žákyně 10-11 let

závodnice ve věku 10 až 11 let včetně

f) Mladší žáci 10-11 let

závodníci ve věku 10 až 11 let včetně

g) Starší žákyně 12-13 let

závodnice ve věku 12 až 13 let včetně

h) Starší žáci 12-13 let

závodníci ve věku 12 až 13 let včetně

(7) Věkové kategorie v disciplíně kata jednotlivci se dělí následovně:
a) muži (senioři)

závodníci ve věku 16 let a více

b) ženy (seniorky)

závodnice ve věku 16 let a více
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c) muži U21

závodníci ve věku 18 až 20 let včetně1

d) ženy U21

závodnice ve věku 18 až 20 let včetně2

e) junioři

závodníci ve věku 16 až 17 let včetně

f) juniorky

závodnice ve věku 16 až 17 let včetně

g) dorostenci

závodníci ve věku 14 až 15 let včetně

h) dorostenky

závodnice ve věku 14 až 15 let včetně

i) starší žáci

závodníci ve věku 12 až 13 let včetně

j) starší žákyně

závodnice ve věku 12 až 13 let včetně

k) mladší žáci 10-11

závodníci ve věku 10 až 11 let včetně

l) mladší žákyně 10-11

závodnice ve věku 10 až 11 let včetně

m) mladší žáci 5-9

závodníci ve věku 5 až 9 let včetně

n) mladší žákyně 5-9

závodnice ve věku 5 až 9 let včetně

(8) Věkové kategorie v disciplíně kumite jednotlivci se dělí následovně:
a) muži (senioři)

závodníci ve věku 18 let a více

b) ženy (seniorky)

závodnice ve věku 18 let a více

c) muži U21

závodníci ve věku 18 až 20 let včetně3

d) ženy U21

závodnice ve věku 18 až 20 let včetně4

e) junioři

závodníci ve věku 16 až 17 let včetně

f) juniorky

závodnice ve věku 16 až 17 let včetně

g) dorostenci

závodníci ve věku 14 až 15 let včetně

h) dorostenky

závodnice ve věku 14 až 15 let včetně

i) starší žáci

závodníci ve věku 12 až 13 let včetně

j) starší žákyně

závodnice ve věku 12 až 13 let včetně

k) mladší žáci 10-11

závodníci ve věku 10 až 11 let včetně

l) mladší žákyně 10-11

závodnice ve věku 10 až 11 let včetně

m) mladší žáci 7-9

závodníci ve věku 7 až 9 let včetně

n) mladší žákyně 7-9

závodnice ve věku 7 až 9 let včetně
6

1

Nepovinné kategorie, které vyplývají z nominace na ME/MS
Nepovinné kategorie, které vyplývají z nominace na ME/MS
3
Nepovinné kategorie, které vyplývají z nominace na ME/MS
4
Nepovinné kategorie, které vyplývají z nominace na ME/MS
2
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(9) Věkové kategorie v disciplíně kata tým se dělí následovně:
a) muži (senioři)

závodníci ve věku 16 let a více

b) ženy (seniorky)

závodnice ve věku 16 let a více

c) junioři

závodníci ve věku 14 až 17 let včetně

d) juniorky

závodnice ve věku 14 až 17 let včetně

e) žáci a žákyně

závodníci ve věku 7 až 13 let včetně

f) open

závodnice ve věku 14 až 20 let včetně

(10) Nestanoví-li tento soutěžní řád jinak, dělí se věkové kategorie v disciplíně kumite tým
následovně:
a) muži (senioři)

závodníci ve věku 18 let a více

b) ženy (seniorky)

závodnice ve věku 18 let a více

c) junioři

závodníci ve věku 16 až 17 let včetně

d) juniorky

závodnice ve věku 16 až 17 let včetně

e) dorostenci

závodníci ve věku 14 až 15 let včetně

f) dorostenky

závodnice ve věku 14 až 15 let včetně

(11) Hmotnostní kategorie kumite a časové limity zápasů kumite jsou určeny následovně:
Věková kategorie

Hmotnostní kategorie

Časové limity zápasů

muži

-75 kg, +75 kg, BRH

3 minuty

ženy

BRH

2 minuty

muži U21

-75 kg, -84 kg, +84 kg

2 minuty

ženy U21

-61 kg, -68 kg, + 68 kg

2 minuty

junioři

-68 kg, +68 kg

2 minuty

juniorky

BRH

2 minuty

dorostenci

-57 kg, +57 kg

2 minuty

dorostenky

BRH

2 minuty

starší žáci

-45 kg, +45 kg

1,5 minuty

starší žákyně

BRH

1,5 minuty

mladší žáci 10-11

-40 kg, +40 kg

1,5 minuty
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mladší žákyně 10-11

BRH

1,5 minuty

mladší žáci 7-9

BRH

1 minuta

mladší žákyně 7-9

BRH

1 minuta

Přechod do vyšší věkové kategorie se uskutečňuje vždy v den dosažení příslušné věkové hranice.
Pro mládežnické kategorie je umožněn tzv. „střídavý start“. Střídavý start sportovce je forma
startu ve dvou věkových kategoriích, to ve své a nejbližší vyšší kategorii. Povolení je možno získat
jen na základě souhlasu STK příslušného svazového orgánu a souhlasu kompetentní zdravotnické
složky, je platné po dobu jedné sezóny. Bude zaznamenán v průkazu na poslední straně, potvrzen
razítkem kompetentní zdravotnické složky a podpisem zákonného zástupce (formulář pro
střídavý start – viz příloha).
Závodník může startovat v jeden den ve více věkových kategoriích, pokud splňuje výše uvedené
požadavky. Střídavý start nelze použít pro Mistrovství České republiky.
Na Poháru talentů a Národním poháru si může závodník vybrat start ve své věkové kategorii (věková
kategorie závodníka v den turnaje) nebo v nominační kategorii (věková kategorie závodníka v den
nejbližšího MČR), aniž by musel žádat o souhlas STK a kompetentní zdravotnické složky.

Článek V. Druh soutěží
Soutěže ČSKGr se dělí na soutěže národní, mistrovské a mezinárodní. Mezinárodní soutěže mohou
být pořádány na základě otevřených mezinárodních světových pohárů nebo na základě pověření
evropské nebo světové stylové organizace za účelem uspořádání WGKF/EGKF mistrovství
v karate Goju Ryu.
a) Pohár talentů
-

otevřená soutěž pro začátečníky (9.-7.kyu)

-

účastní se členové ČSKGr

b) Národní pohár žáků, dorostu, juniorů, seniorů
- otevřená soutěž
- účastní se členové ČSKGr
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c) Mistrovství republiky v karate Goju-Ryu žáků, dorostu, juniorů a seniorů
- postupová soutěž
- účastní se členové ČSKGr dle nominace STK ČSKGr na základě postupového
klíče uvedeného v bodu č. 12
d) Mezinárodní soutěže žáků, dorostu, juniorů, seniorů
- postupová soutěž
- otevřené soutěže

Článek VI. Soutěžní kalendář
Je sestavován tak, aby měl návaznost na soutěže ČSKe, vrcholné evropské a světové soutěže (ME,
MS, Světový pohár atd.) a aby splnil požadavky vyplývající z koncepce tvorby reprezentačních
výběrů.

Článek VII. Pravidla soutěží a rozhodování
V soutěžích platí pravidla WKF/WGKF pro kata i kumite. Soutěžní disciplíny, pro které neexistují
v oficiálních pravidlech WKF, budou dočasně řízené vždy pravidly, která budou tvořit dodatek
soutěžního řádu.
Rozhodcovské zabezpečení je dáno zvláštními pokyny, které vydává úsek rozhodčích. Kromě toho
pořadatel zabezpečuje službu ke stolku zapisovatele a časoměřiče.
Závodníci, trenéři, funkcionáři oddílů a klubů, dále rozhodčí jsou povinni v průběhu celé soutěže
dodržovat pravidla a zásady předepsané pravidly a propozicemi a jsou povinni chovat se v duchu
etiky karate.

Článek VIII.

Řízení soutěží

Řízení soutěží je zabezpečováno STK a to ze dvou hledisek:
a) z hlediska přímého řízení konkrétní soutěže
• v tomto případě STK jmenuje zodpovědného člena STK pro zabezpečení přímého řízení
soutěže. Ten úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím soutěže. Mezi povinnosti řídícího člena
STK patří zpracování zápisu z každého střetnutí, zápasu, cvičení. Tento zápas vyhotovuje
zapisovatel a podepíše ho rozhodčí, sudí a arbitr, který zároveň nese za zápis zodpovědnost.
b) z hlediska celkového řízení po dobu celé sezóny a všech soutěží z termínového kalendáře
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• v tomto případě zabezpečuje řídící činnost STK v celém rozsahu.

Článek IX. Zdravotnické zabezpečení
Lékařskou službu zabezpečuje pořádající oddíl, klub. Zabezpečuje se 1 lékař pro každé 2 zápasiště
(nelze mít jednoho lékaře na dvě zápasiště ve dvou halách, tělocvičnách).

Článek X. Protesty
Protesty proti formálnímu porušení pravidel nebo propozic podává oficiální trenér nebo vedoucí
družstva hned po předmětné události u hlavního rozhodčího soutěže spolu s vkladem 500,- Kč.
Vklad v případě zamítnutí připadne ve prospěch příslušného svazového orgánu.
Protesty zásadního charakteru, které nelze řešit na místě soutěže, řeší disciplinární komise v
rozsahu disciplinárního řádu.

Článek XI. Hodnocení soutěží, žebříček a průběh
Zavedení žebříčku je pro zvýšení objektivity výkonnosti závodníků, pro postupové soutěže, ale i
pro potřebu trenérů a závodníků. Bude odrazem skutečného současného postavení závodníka v
českém karate.
1. Soutěže, ve kterých bude provedeno toto hodnocení, jsou:
a) Národní pohár
b) Mistrovství ČR
2. Bodovací systém karate
body
1.

1. místo

36

2.

2. místo

27

3.

3. místo

18

4.

4.místo

12

5.

5. místo

9

6.

6. místo

6

7.

7. místo

4
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8.

8. místo

3

9.

9. místo

2

10.

10. místo

1

11.

11.-13. místo

0

3. Všeobecná data
a) Dle bodů se budou sestavovat nominace na MČR v jednotlivých kategoriích.
b) Žebříček je vyhodnocován v průběhu roku a jsou vždy započítány výsledky
kalendářního roku.

Článek XII. Postupový klíč na MČR v karate Goju ryu
- na M ČR postupuje v každé kategorii 14 závodníků dle následujícího klíče:
Postupující:
a) 1 místo – vítěz MČR v předchozím roce
b) 12 míst – nejvýše postavení závodníci z českého žebříčku – z NP
c) 1 místo - „divoká karta reprezentace“

Článek XIII.

Pořádání soutěží

Na pořádání soutěží se vyhlašuje vydáním termínového kalendáře konkurs, který se uzavře k
1. 11. běžného roku.
Přímou zodpovědnost za pořádání soutěže nese pověřený oddíl, klub. Minimálně 2 měsíce před
danou soutěží předkládá „Propozice soutěže“ a organizační zabezpečení ke schválení
předsedovi úseku STK ČSKe. Dotovaná soutěž se musí konat ve sportovní hale s diváckou
kapacitou, musí být náležitě propagována a plakátována. Každá soutěž se řídí časovým
rozpisem uvedeným v příloze č. 2, bod 20. Jednokolové soutěže a turnaje končí vyhlášením
výsledků a případným odevzdáním cen za první, druhé a třetí místo (př. další).
Oddíl, klub, který pořádá soutěž v určeném termínu, musí zabezpečit:
a) nahlášení zodpovědného funkcionáře – jméno, adresa, telefon
b) rozeslání propozic v dostatečném předstihu před soutěží všem zúčastněným oddílům,
klubům, na sekretariát svazu, předsedovi ÚR, STK, hospodáři, předsedovi svazu V
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propozicích musí být uveden časový rozvrh soutěže, možnosti ubytování, stravování a
dopravy. (viz příloha)
c) vyhovující halu nejméně se dvěma zápasišti a vybavením (tatami, lavičky, stoly, ukazovatele
skóre, šerpy, stopky, časomíry atd.)
d) dostatečnou pořadatelskou službu.

Článek XIV.

Registrace na soutěž

1) Závodník startující na soutěžích ČSKGr nebo organizovaných pod záštitou ČSKGr se musí
řádně zaregistrovat na každé jednotlivé soutěži a musí mít platný průkaz karate či budo.
Závodník startující na soutěžích ČSKGr musí mít rovněž zaplacenu aktuální elektronickou
členskou známku ČSKe.
2) Závodník musí startovat za mateřský klub nebo za klub, ve kterém je na hostování, není-li
dále stanoveno jinak.
3) Závodník startuje ve věkové kategorii kata a ve věkové a hmotnostní kategorii kumite dle
podmínek stanovených tímto soutěžním řádem.
4)
5) Přihláška musí být zaslána nebo odevzdána STK ČSKGr, případně STK soutěže. Způsob a
datum zaslání nebo odevzdání přihlášky se řídí propozicemi na soutěž. Pokud není přihláška
konkrétně upravena na danou soutěž, může trenér nebo závodník použít obecnou přihlášku
na soutěž STK ČSKGr. Závodník nebo jeho kouč musí zaslanou přihlášku potvrdit na soutěži
při prezentaci, jejíž podmínky a časový rozpis je určen propozicemi na soutěž. Závodník se
musí prokázat platným průkazem karate či budo a musí mít pro svůj start uhrazeno startovné.
6) V případě, že přihlašování na soutěž probíhá elektronicky prostřednictvím elektronické
členské databáze ČSKGr, je k přihlašování závodníků na danou soutěž za daný klub zmocněna
pouze osoba, která má do databáze zřízen zaheslovaný přístup. Taková osoba přihlášením
závodníků na soutěž rovněž stvrzuje, že má od každého konkrétního závodníka, případně
jeho zákonných zástupců, udělen souhlas k takovému přihlášení na danou soutěž, a dále
rovněž stvrzuje, že má každý přihlášený závodník platnou lékařskou prohlídku, dle které je
schopen se soutěže karate zúčastnit5, přičemž za pravdivost těchto stvrzení odpovídá. STK
soutěže nemusí v takovém případě existenci potvrzení o lékařské prohlídce kontrolovat.
Pověří-li zmocněná osoba přihlášením závodníků jinou osobu a poskytne-li jí k tomu své
přihlašovací údaje do databáze ČSKe, odpovídá za toto přihlášení, jako by jej učinila sama.
7) Platný průkaz karate či budo musí obsahovat:
5

problematiku lékařských prohlídek upravuje vyhl. č. 391/2013 Sb.
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a) vyplnění předepsaných údajů o závodníkovi (jméno a příjmení, bydliště, datum
narození);
b) fotografii závodníka;
c) potvrzený příslušný technický stupeň karate;
d) potvrzení o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku od data zahájení turnaje;
nemůže-li průkaz karate či budo obsahovat potvrzení o lékařské prohlídce, musí být
toto potvrzení předloženo na jiném dokumentu;
e) potvrzenou příslušnost ke klubu, popřípadě hostování;
f) datum vydání průkazu s podpisem zástupce klubu;
g) razítko příslušného svazu;

Článek XV. Závěrečné ustanovení
Soutěžní řád ČSKGr byl schválen Radou ČSKGr dne 20. 12. 2019 usnesení číslo
UR 04/2019 – U1. Dokument nabývá platnosti zveřejněním na webu ČSKGr.

________________________________
President ČSKGr
Ing. Jiří Boček

PŘÍLOHY

1. Žádost o zařazení závodníka do vyšší kategorie – střídavý start
2. Formulář pro přestup závodníka
3. Návrh – Propozice soutěží
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