
Proč jsme zavedli žebříček? 
• inspiroval nás celorepublikový žebříček na 

www.karaterec.com 

• chtěli jsme motivovat ty karatisty, kteří se 
rozhodli pro závodění 

• z téhož důvodu jsme začali bodovat nejen pořadí 
umístění, ale také kolika soutěží se v různých 
kategoriích jedinec zúčastní. Je pak zřejmé, kolik 
kdo věnuje času soutěžení, svému rozvoji 
a reprezentaci našeho klubu. 

Co bodujeme? 
Dle našeho Kalendáře soutěží, který najdete 
v odkazech, jsme rozdělili soutěže podle úrovně 
obtížnosti a dle toho jsme obodovali umístění. Body 
přidělujeme za první až sedmé místo. 

Například za umístění na soutěži Karate Vision Cup 
se body přidělují následovně: 

V karate jsou podle oficiálních výsledkových listin 
dvě třetí místa. Poté jsou dvě pátá a dvě sedmá 
místa. Čtvrté a šesté místo tudíž není. 

Na vyšší soutěži, kde je konkurence těžší, získává 
závodník za umístění více bodů. Například na 
Národních pohárech mládeže, kde se bojuje o 
postup na MČR, je bodování následující: 

Kde najdete, kolik bodů můžete získat 
na určité soutěži? 

Kde najdete průběžné pořadí? 
Na našich stránkách v důležitých odkazech najdete 
Žebříček 2016. Budeme tam průběžně vkládat vaše 
získané body. 

Vyhlášení nejlepších závodníků klubu 
V závěru každé soutěžní sezóny vyhlásíme nejlepší 
závodníky žebříčku. Slavnostně je oceníme 
v domácí atmosféře naší klubové soutěže Karate 
Vision Cup!  

Žebříček 2015 v bodech 
Body v soutěžní sezóně jsme započítávali od 1. 
ledna 2015 a ukončili 13.12.2015. První 
hodnocenou soutěží byla Velká cena Radotína. 
Žebříček 2016 započne Karate Vision Cupem 2015. 
Tato klubová soutěž bude tradičně otevírat 
bodování. 

Za rok 2015 jsme svojí účastí obsadili celkem 25 
soutěží. 

Bodovaných závodníků má náš klub 44. 

Zápis do žebříčku proběhl získáním alespoň 
1 bodu, nejvíce získaných bodů má Petr Richter, a 
to 948! 

Počítáme body za umístění, ale také za počet 
startů v jednotlivých kategoriích. 

Protože se bodování v loňské sezóně osvědčilo, 
budeme v něm v té následující pokračovat! Vzniká 
tak zároveň úžasná historie závodníků našeho 
klubu.

umístění 1. 2. 3. 5. 7.

body 10 6 4 2 1

umístění 1. 2. 3. 5. 7.

body 48 32 16 8 4

Pravidla žebříčku závodníků

http://www.karaterec.com

