
14  Článek - Věkové kategorie 

14.1 Rozdělení a označení věkových kategorií 

14.1.1 Mláďata: U9 

Chlapci a děvčata, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 7 a 8 let věku. 

14.1.2 Mláďata: U11      

Chlapci a děvčata, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 9 a 10 let věku. 

14.1.3 Žáci - mladší:      MU13 

Chlapci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 11-12 let věku. 

14.1.4 Žákyně - mladší:  WU13 

Děvčata, která v běžném kalendářním roce dovrší 11-12 let věku. 

14.1.5 Žáci - starší:        MU15 

Chlapci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 13-14 let věku. 

14.1.6 Žákyně - starší:   WU15 

Děvčata, která v běžném kalendářním roce dovrší 13-14 let věku. 

14.1.7 Dorostenci - (muži mladší 18 let): MU18 

Sportovci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 15-17 let věku. 

14.1.8 Dorostenky - (ženy mladší 18 let): WU18 

Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 15-17 let věku. 

14.1.9 Junioři - (muži mladší 21 let): MU21 

Sportovci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 15-20 let věku. 

14.1.10 Juniorky - (ženy mladší 21 let): WU21 

Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 15-20 let věku. 

14.1.11 Muži (senioři) 

Závodníci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 21 let věku a starší. 

14.1.12 Ženy (seniorky) 

Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 21 let věku a starší. 

15  Článek - Hmotnostní (váhové) kategorie 

15.1      Mláďata 

Limit hmotnostní kategorie nesmí být vyšší (nižší být může) než 10% limitu nižší váhy 

(příklad   27 - 29,7 - 32.7 - 36,0 - ... kg). Počet hmotnostních kategorií není omezen. 

15.2      Žáci mladší  

Jsou rozděleni do deseti hmotnostních kategorií: do 27 kg, nad 27 do 30 kg, nad 30 

do 34 kg, nad 34 do 38 kg, nad 38 do 42 kg, nad 42 do 46 kg, nad 46 do 50 kg, nad 

50 do 55 kg, nad 55 do 60 kg a nad 60 kg. 

15.3      Žákyně mladší  

Jsou rozděleny do devíti hmotnostních kategorií: do 28 kg, nad 28 do 32 kg, nad 32 

do 36 kg, nad 36 do 40 kg, nad 40 do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 

52 do 57 kg a nad 57 kg. 

15.4      Žáci starší  

Jsou rozděleni do deseti hmotnostních kategorií: do 34 kg, nad 34 kg do 38 kg, nad 

38 do 42 kg, nad 42 do 46 kg, nad 46 do 50 kg, nad 50 do 55 kg, nad 55 do 60 kg, 

nad 60 do 66 kg, nad 66 do 73 kg a nad 73 kg. 



15.5      Žákyně starší  

Jsou rozděleny do osmi hmotnostních kategorií: do 36 kg, nad 36 do 40 kg, nad 40 

do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 52 do 57 kg, nad 57 do 63 kg a nad 

63 kg. 

15.6        Dorostenci  

Jsou rozděleni do devíti hmotnostních kategorií: do 46 kg, nad 46 do 50 kg, nad 50 

do 55 kg, nad 55 do 60 kg, nad 60 do 66 kg, nad 66 do 73 kg, nad 73 do 81 kg, nad 

81 do 90 kg a nad 90 kg. 

15.7        Dorostenky  

Jsou rozděleny do sedmi hmotnostních kategorií: do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 

do 52 kg, nad 52 do 57 kg, nad 57 do 63 kg, nad 63 do 70 kg a nad 70 kg. 

15.8        Junioři  

Jsou rozděleni do osmi hmotnostních kategorií: do 55 kg, nad 55 do 60 kg, nad 60 do 

66 kg, nad 66 do 73 kg, nad 73 do 81 kg, nad 81 do 90 kg, nad 90 do 100 kg a nad 

100 kg. 

15.9        Juniorky  

Jsou rozděleny do osmi hmotnostních kategorií: do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 

do 52 kg, nad 52 do 57 kg, nad 57 do 63 kg, nad 63 do 70 kg, nad 70  do 78 kg a nad 

78 kg. 

15.10      Muži a ženy 

Jsou rozděleni do následujících hmotnostních kategorií s mezinárodními názvy: 

Název kategorie Muži Ženy 

superlehká do 60 kg do 48 kg 

pololehká nad 60 kg do 66 kg nad 48 kg do 52 kg 

lehká nad 66 kg do 73 kg nad 52 kg do 57 kg 

polostřední nad 73 kg do 81 kg nad 57 kg do 63 kg 

střední nad 81 kg do 90 kg nad 63 kg do 70 kg 

polotěžká nad 90 kg do 100 kg nad 70 kg do 78 kg 

těžká nad 100 kg nad 78 kg 

 open (absolutní)   bez rozdílu hmotnosti – muži 
bez rozdílu hmotnosti – 

ženy 

 


