Zoznam povinných kata pre súťaže začiatočníkov do 11 rokov a pokročilých do 9 rokov:

Súťaž kata začiatočníkov - detí: 5 až 11 ročných
Maximálny technický stupeň pre štart v danej vekovej kategórii je: 7.kyu
Pretekár môže cvičiť len kata zo zoznamu povinných kata, pričom môže kata opakovať, ale nie v bezprestredne za sebou
nasledujúcich kolách.
Povinné kata pre kategórie začiatočníkov – 5 ročných
pretekár si bude môcť vybrať z dole uvedených kata jedno kata a bude ho môcť cvičiť v každom kole súťaže
Godžu Ryu
Taikyoku Džodan Iči, Taikyoku Čudan Ni
Šito Ryu
Džuni No Iči a Ni, Kihon Kata Iči a Ni, Taikyoku Šodan a Nidan
Šotokan
Kihon/Taikyoku Kata Šodan a Nidan
Povinné kata pre kategórie začiatočníkov 6-7 ročných
Godžu Ryu
Taikyoku Džodan Iči a Ni, Taikyoku Čudan Iči a Ni, Taikyoku Gedan Iči a Ni
Šito Ryu
Všetky Džuni No Kata, Taikyoku/Kihon Kata
Šotokan
Všetky Taikyoku Kata

Povinné Kata pre kategóriu začiatočníkov 8-9 ročných a 10-11 ročných
Godžu Ryu
Všetky Taikyoku Kata, Gekisai Dai Iči (Gekisai Iči) Gekisai Dai Ni (Gekisai Ni)
Šito Ryu
Všetky Džuni No Kata, Taikyoku/Kihon Kata, Pinan/Heian 1-5, Šinsei Iči, Šinsei Ni, Ten No Kata, Či No Kata
Šotokan
Všetky Taikyoku Kata , Heian 1-5
Súťaž kata pokročilých - detí: 6-7 roční
Technický stupeň pre štart v kategórii nie je obmedzený.
Pretekár môže cvičiť vo všetkých kolách len kata zo zoznamu povinných kata, pričom vo finálovom kole, t.j. v súboji o 1.

miesto môže cvičiť ľubovoľnú kata zo zoznamu WKF, alebo aj kata zo zoznamu povinných kata.
Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata. Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené. Ak
pretekár nastúpi na súťaž v tejto kategórii, nemôže už v ten istý deň nastúpiť v kategórii detí začiatočníkov.
Súťaž kata pokročilých - detí: 8-9 roční
Technický stupeň pre štart v kategórii nie je obmedzený. Pretekár môže cvičiť vo všetkých kolách len kata zo zoznamu
povinných kata, pričom v semifinálovom kole, t.j. v súboji o postup do finále a zároveň v bezprostrednom súboji o medailu t.j.
o 1. alebo 3. miesto môže cvičiť ľubovoľné kata zo zoznamu WKF, alebo aj kata zo zoznamu povinných kata.
Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata.
Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené. Ak pretekár nastúpi na súťaž v tejto kategórii, nemôže
už v ten istý deň nastúpiť v kategórii detí začiatočníkov.
Povinné kata pre kategórie
pokročilých detí: 6-7, 8-9 roční
Godžu Ryu
Všetky Taikyoku Kata, Gekisai Dai Iči (Gekisai Iči) Gekisai Dai Ni (Gekisai Ni)
Šito Ryu
Všetky Džuni No Kata, Kihon Kata, Pinan/Heian 1-5, Šinsei Iči, Šinsei Ni, Ten No Kata, Či No Kata
Šotokan
Všetky Taikyoku Kata , Heian 1-5
Súťaž kata pokročilých - detí: 10-11 roční
Technický stupeň pre štart v kategórii nie je obmedzený. Pretekár môže cvičiť vo všetkých kolách ľubovoľné kata zo zoznamu
kata WKF a zo zoznamu povinných kata kategórií pokročilých 6 až 9 ročných.
Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata. Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené.
Ak pretekár nastúpi na súťaž v tejto kategórii, nemôže už v ten istý deň nastúpiť v kategórii detí začiatočníkov.

