Eesti Karate Föderatsioon

KATAKOHTUNIKE EKSAM

Küsimuste leht tuleb koos vastuste lehega tagastada eksamineerijale. Palume mitte kirjutada
ega märkmeid teha käesolevale küsimustikule, kõik vastused tuleb märkida selleks ette nähtud
vastuste lehele. Kontrolli, et Sinu nimi oleks kõikidel eksami-lehtedel kirjas.
Eksamil ei tohi laual olla ega kasutada mingeid lisamaterjale – raamatuid, pabereid, jms.
Eksami ajal teiste eksami kirjutajatega suhtlemine on keelatud ning võrdub eksamil
läbikukkumisega. Kui on küsimusi, palume pöörduda eksamineerija poole.
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Õige või väär
Vastuste lehele pange “X” õigesse kastikesse. Vastus küsimusele on õige vaid siis, kui ta
kehtib kõigis situatsioonides ning muudel juhtudel loetakse seda valeks. Iga õige vastus annab
ühe punkti.

1. Lohutusringides on lubatud katat korrata.
2. Kombineeritud koguaeg kata ja bunkai demonstreerimiseks on kuus minutit.
3. Katavõistlusel on lubatud võistleja koolkonnale omased variatsioonid.
4. Juba sooritatud katat ei tohi enam korrata.
5. Pärast kata sooritamist lahkub Aka võistlusalast ja jääb ootama Ao sooritust.
6. Kui kata esitus ei vastanud nõuetele või oli selles kõrvalekaldumist, võib peakohtunik
kutsuda teised kohtunikud enda juurde, et siis otsusele jõuda.
7. Kui võistleja diskvalifitseeritakse, ristab peakohtunik lipud.
8. Hantei puhul kuulutatakse võitjaks võistleja, kelle poolt tõstetakse enamus lippudest.
9. Pärast Hanteid kui kohtunikud on langetanud oma lipud annab Peakohtunik märku võitjast
tõstes üles vastavat värvi lipu.
10. Kui Hantei ajal kaks kohtunikku on Aka poolt, üks Ao poolt ning ülejäänud kaks näitavad
viiki, kasutatakse otsustavat lisakatat.
11. Kohtunikud peavad kata hindamisel jälgima stiili õiget Kihonit.
12. Kata alguskoht märgitakse väikese ristiga võistlusalas.
13. Peakohtunik annab võistlejale kata soorituseks loa lühikese vilega.
14. Võistlejad, kes on riikidest, kus on tavaliselt tugevad medalikandidaadid, tuleb erilise
tähelepanu alla võtta.
15. Kata alguskoht on kaks meetrit võistlusala servast peakohtuniku poole.
16. Märguandeid tiimikata alustuseks ja lõpetuseks võistkonna liikme poolt ei loeta lisa
signaalideks.
17. Võistlejat, kes kordab katat, ei diskvalifitseerita.
18. Kohtunikud peavad kata hindamisel jälgima võistleja koolkonna õiget Kihoni.
19. Võistleja, kes kata soorituse ajal jääb stoppama, diskvalifitseeritakse.
20. Lohutusringides on lubatud vaid väga pikad katad.
21. Katavõistlusel ei või karategi käised olla üles keeratud.
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22. See on treeneri või võistleja vastutus, et teha kindlaks, kas antud kata vastavasse ringi
sobib.
23. Kui võistleja ei ilmu platsile (Kiken), siis antakse võit automaatselt vastasele.
24. Võistleja, kelle vastane platsile ei ilmu ja kellele antakse Kiken, ei või enam sedasama
katat (mis on eelnevalt sekretariaadilauda teatatud) järgmises ringis sooritada.
25. Katavõistlusel võivad karategi püksid olla veidi lühemad, kattes ära ainult pool sääre
pikkusest.
26. Maksimaalne aeg, mida on lubatud tiimil katas ja bunkais kasutada, on 5 minutit.
27. Maksimaalne aeg, mida on lubatud tiimil katas ja bunkais kasutada, on 7 minutit.
28. Sekretariaadilaud hõlmab ajamõõtjaid, punktilugejaid ja teadustajaid.
29. Kata võistlusala on definitsiooni järgi 12 × 12 m.
30. Katamatši kohtunikud ei tohi olla samast rahvusest kummagi võistlejaga.
31. Kuigi ripatsid ja muud dekoratsioonid juustes ei ole lubatud kumites, on need lubatud
katas.
32. Medalimatšides esitavad võistkonnad kata tähenduse demonstratsiooni (Bunkai).
33. Tatami mänedžer määrab kolm kuni 5 kohtunikku igaks matšiks.
34. Tatami mänedžer määrab 5 kohtunikku igaks matšiks.
35. Referii komitee määrab kolm kuni 5 kohtunikku igaks matšiks.
36. Pärast piisava aja andmist häälte lugemiseks (ca 5 sek), lastakse pärast lühikest vilet lipud
alla.
37. Naisvõistlejad peavad kandma valget T-särki karatejaki all.
38. Naisvõistlejad võivad soovi korral kanda valget T-särki karatejaki all.
39. Püksid peavad olema piisavalt pikad, et katta ära kaks kolmandikku säärest ja mitte
ulatuma pahkluuni.
40. Lubamatute riiete, lisandite või varustuse kasutamine on keelatud.
41. Tagasihoidlik kummipael või hobusesaba hoidja on katavõistlusel lubatud.
42. Võistlusala peab olema piisava suurusega, et võimaldada segamatut kata esitust.
43. Mattidega kumite ala ei ole sobilik katavõistluseks
44. Kata soorituse ajal tohib karate-gi jaki ära võtta.
45. Katavõistlusel rakendatakse lohutusringidega väljalangemise süsteemi.
46. Võistleja karate koolkonnale omased variatsioonid ei ole lubatud.
47. Enne igat ringi peab sekretariaadilauda teatama kata valiku.
48. Võistkond, kes ei tee kummardust Bunkai soorituse lõpus, diskvalifitseeritakse.
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49. Vajalike katade arv sõltub individuaalsete võistlejate või võistkondade arvust.
50. Tühjad vastased (loosiga edasipääsenute eelnev ring) loetakse võistlejateks või
võistkondadeks.
51. Võistleja või võistkonna esituses hindavad kohtunikud esitust nelja põhikriteeriumi
põhjal.
52. Neli hindamiskriteeriumi on: skeemile vastavus, tehniline sooritus, sportlik sooritus ja
tehniline raskus.
53. Bunkais vigastuse põhjustamist või tehnika kontrolli puudumist loetakse veaks.
54. Neli hindamiskriteeriumi on: skeemile vastavus, õige hingamine, sportlik sooritus ja
tehniline raskus.
55. Neli hindamiskriteeriumi on: tugevus, kiirus, tasakaal ja ajastus.
56. Neli hindamiskriteeriumi on: sünkroniseerimine, asendid, kontroll ja ajastamine.
57. Kiirus ja tasakaal on sportliku soorituse osad.
58. Rütm ja tugevus on sportliku soorituse osad.
59. Õige hingamine, tehnikad ja üleminekuliikumised on tehnilise soorituse osad.
60. Kata raskus ja asendid on tehnilise soorituse osad.
61. Jõud, kiirus, tasakaal ja fokuseerimine on sportliku soorituse osad.
62. Bunkai soorituses on üleminekuliikumised ja kontroll tehnilise soorituse osad.
63. Bunkai soorituses on tasakaal, ajastamine ja kiirus sportliku soorituse osad.
64. Bunkai soorituses on jõud, ajastamine ja asendid sportliku soorituse osad.
65. Bunkaid peab hindama samaväärselt kata endaga.
66. Liigset kummardamist enne kata esitust loetakse veaks.
67. Bunkais

vigastuse

põhjustamine

tehnika

kontrolli

puudumise

tõttu

lõpeb

diskvalifitseerimisega.
68. Kõiki nelja põhikriteeriumi tuleb soorituse hindamisel sama tähtsusega hinnata.
69. Kata sooritus peab väljendama kontsentratsiooni, jõudu ja tehnikate potentsiaalset mõju.
70. Jalgade trampimine, rinna, käte või karate-gi plaksutamine on asjad, mida tuleb arvesse
võtta otsuse tegemisel.
71. Võistlejat, kes kata soorituse ajal jääb selgelt mitmeks sekundiks stoppama, ei
diskvalifitseerita.
72. Bunkaid ei pea samaväärselt hindama kui katat ennast.
73. Kohtunike funktsioonide segamine viib diskvalifitseerimiseni.
74. Võistlejad peavad alustama ja lõpetama kata selles ristiga kohas.
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75. Kui võistleja vöö kukub kata soorituse ajal maha, siis võistleja diskvalifitseeritakse.
76. Peakohtuniku juhtnööride mittetäitmist või muud halba käitumist loetakse veaks.
77. Peakohtuniku

juhtnööride

mittetäitmine

või

muu

halb

käitumist

viib

diskvalifitseerimiseni.
78. Ületades lubatud kuut minutit kata ja bunkai soorituseks loetakse veaks.
79. Võistkonnakatas peavad kõik kolm võistkonna liiget alustama ja lõpetama kata näoga
samas suunas ja peakohtuniku poole.
80. Kata esitus peab olema võitluse mõttes realistlik ja näitama keskendumist, jõudu ja
tehnikate potentsiaalset mõju.
81. Bunkais vigastuse põhjustamist tehnika kontrolli puudumise pärast ei loeta veaks.
82. Väikest tasakaalukaotust ei võeta kata hindamisel arvesse.
83. Ületades lubatud kuut minutit kata ja bunkai soorituseks võistkond diskvalifitseeritakse.
84. Kata esitus peab demonstreerima jõudu, võimsust ja kiirust, samuti ka graatsiat, rütmi ja
tasakaalu.
85. Väikest tasakaalukaotust arvestatakse kata hindamisel.
86. Mittesünkroonset liikumist, nagu tehnika sooritamine enne keha üleminekut, loetakse
veaks.
87. Kohtunikud võtavad otsuse tegemisel arvesse ebasobilikku hingamist.
88. Võistkonnakatas loetakse mitte kooskõlas liikumist veaks.
89. Valet või ebatäielikku liikumist loetakse veaks.
90. Aja raiskamist, sh venitatud marssimine, üleliigne kummardamine või venitatud paus enne
kata soorituse algust, loetakse veaks.
91. Jalgade trampimine, rinna, käte või karate-gi plaksutamine, on kuuldavad žestid.
92. Kuuldavate žestide kasutamist ei loeta veaks.
93. Ebasobilik väljahingamine ei ole kuuldav žest.
94. Ebatäielikku blokeerimist või sihtmärgist möödalöömist loetakse veaks.
95. Bunkais vigastuse põhjustamine tehnika kontrolli puudumise tõttu on lubatud.
96. Võistkonna liikmed peavad demonstreerima kompetentsust kata kõikides aspektides ning
ka sünkroniseerimises.
97. Kohtunikud võtavad otsuse tegemisel arvesse käsklusi esituse alustamiseks ja
lõpetamiseks.
98. Rahvusliku föderatsiooni president vastutab selle eest, kas sekretariaadilauda teatatud kata
sobib vastavasse ringi.
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99. Pärast kata sooritust seisavad mõlemad katavõistlejad kõrvuti võistlusala ääres.
Peakohtunik annab märku Hanteiks ning puhub vilet kaks korda ning seejärel näitavad
kohtunikud oma eelistust.
100.

Viik (Hikiwake) on katavõistlusel lubatud.

101.

Hantei korral kuulutab peakohtunik võitjaks võistleja, kes saab enamiku hääli.

102.

Iga matši alguses kummardavad võistlejad kõigepealt kohtunikele ja seejärel

üksteisele.
103.

Pärast hanteid kummardavad võistlejad kõigepealt üksteisele ja seejärel kohtunikele.

104.

Katamatši kohtunikud peaksid olema samast rahvusest võistlejatega.

105.

Võistleja võib valida mistahes kata ametlikust katanimekirjast.
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