
                                  

AKCE TMRS  
 

 
 

 
SOUSTŘEDĚNÍ KUMITE + SPARINGOVÉ ODPOLEDNE S ROZHODČÍMI 

 
 
Datum konání  6.2.2022 neděle  
 
Místo konání  Lokomotiva sportovní hala, Barvířská 1439, 470 01 Česká Lípa 
 
Organizátor:    TmRS – talentovaná mládež regionů Liberecký a Ústecký svaz karate 
 
Poplatek  členové TmRS pro rok 2022 bez poplatku  
    nečlenové TmRS  poplatek 200,-Kč  (faktura bude vystavena na klub) 
 
Přihlášení  přihlášení do 4.2. 2022 přes klub (databáze ČUBU)  
Omluvy z akce  Petra Piskačová – karateliberec@volny.cz 
 
Lektoři   Petra Piskačová, Mgr. Petr Nechyba, Pavel Horňák 
Rozhodčí  zajištěno LSKe a USKe 
 
S sebou   kimona, chrániče alespoň jedné barvy (i na zuby!!!) 
 
 
Program  časový harmonogram se může změnit vzhledem k počtu účastníků 
 
  9.30 – 10.00  kontrola dokumentů , prezentace,  
 
10.00 – 11.15  trénink mládeže do 11 let (U8,U10,U12) 
11.15 - 12.30  trénink mládeže  12 let + (U14,U16,U18)  
  
12.30-14.00   OBĚD   zajištěno organizátorem na místě  
 
14.00 – 15.00  sparing kategorií kategorií na 2 body 
15.15 – 17.00  sparing kategorií na 1 minutu (do 11 let) a 2 minuty (12 let a výše) 
 
OBĚDY   členové TmRS a trenéři /  + 1 doprovod zdarma  (náklady TmRS) 
    nečlenové TmRS poplatek za oběd 140,-Kč 
    obědy budou zajištěny dle počtu přihlášených dětí přes ČUBU (pokud někteří nebudou chtít 
oběd je nutné jej odhlásit na mail karateliberec@volny.cz) 
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Organizace 
 

• Dokumenty na Covid 19 bude odevzdávat zástupce klubu spolu s čestným prohlášením za všechny účastníky 

• Odpolední harmonogram může být upraven na místě dle množství účastníků 

• Za děti mezi jednotlivými bloky zodpovídá  trenér daného klubu (může být i pověřený rodič)  

• Do haly má vstup povolen pouze účastník, trenéři, pověřený zástupce klubu 

• Účastník nesmí vykazovat žádné známky respiračního onemocnění 

• Všichni účastníci musí splňovat následující epidemiologická opatření 
 
 a) 18 let výše  
-        PCR test pro účastníky bez očkování 
-       antigenní test ne starší 24 hodin  pro očkované 
-       prodělaný Covid 19 ve lhůtě 30 dní (nutné doložit) 
 
b)  12-17 let 
- PCR test pro účastníky bez očkování  
- antigenní test ne starší 24 hodin  pro očkované 
- prodělaný Covid 19 ve lhůtě 30 dní (nutné doložit) 
 
c)   děti do 11 let  
-    Antigenní test ne starší 24 hodin všichni   
-    prodělaný Covid 19 ve lhůtě 30 dní (nutné doložit) 

 

Pravidla pro vstup na akci jsou dána vzhledem k současné epidemiologické situaci a k množství nemocných.  
Na akci všichni členové TmRS obdrží tričko, dle objednaných velikostí 

 
 
 

  
Za vedení TmRS  Petra Piskačová  

Vedoucí TmRS Libereckého kraje 

 


