KRAJSKÝ PŘEBOR
Ústecký krajský svaz karate – Karate SPORT RELAX
Datum konání:

sobota 18.06.2022

Místo konání:

Wedrichova 3305, 470 01 Česká Lípa, stará sportovní hala

Startují:

pouze pro závodníky Ústeckého krajského svazu karate

Ředitel soutěže:

Pavel Znamenáček, pavel@karate-znamenacek.cz, 607 525 995

Úsek STK:

David Bázler, stk@usteckekarate.cz, 605 771 583

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí Vladimír Janda, zajistí sbor rozhodčích

Startovné:

200,- Kč za jednotlivce, kata team 300,- Kč, kata duo 100,- Kč
100,- Kč za jednotlivce v kategorii 8.- 7.kyu

Přihlášky:

přihlášení, bez platby startovného, na czechkarate.cz, nejpozději do
16.06.2022. Přihlášky na místě za dvojí startovné.

Losování:

proběhne v den soutěže po registraci závodníků

Předpis:

soutěží se dle pravidel WKF, včetně doplňků ČSKe, body pro postup na
kvalifikační turnaj

Startují:

členové oddílů a klubů karate ÚKSKe, ČUBU, nositelé min. 8. kyu v kata
a 6.kyu v kumite

Kategorie:

dle rozdělení STK ČSKe

Disciplíny:
Kata jednotlivci individual 8.-7. kyu– NEPOSTUPOVÉ KATEGORIE
ml. žáci
5-9 let,
ml. žákyně
5-9 let,
ml. žáci
10-11 let,
ml. žákyně
10-11 let,
st. žáci
12-13 let,
ml. žákyně
12-13 let
Kata jednotlivci individual
ml. žáci
7-9 let,
ml. žáci
10-11 let,
st. žáci
12-13 let,
dorostenci
14-15 let,
junioři
16-17 let,
muži
>16 let,
muži U21
18-20 let,
Masters muži
>40 let

ml. žákyně
ml. žákyně
st. žákyně
dorostenky
juniorky
ženy
ženy U21
Masters ženy

7-9 let,
10-11 let,
12-13 let,
14-15 let,
16-17 let,
>16 let,
18-20 let,
>35 let

Kata tým
ml. žáci
st. žáci
junioři
muži

7-10 let,
11-13 let,
14-17 let,
>16 let,

ml. žákyně
ml. žákyně
juniorky
ženy

7-10 let,
11-13 let,
14-17 let,
>16 let

Kata duo
ml. žáci
st. žáci
junioři
muži

7-10 let,
11-13 let,
14-17 let,
>16 let,

ml. žákyně
ml. žákyně
juniorky
ženy

7-10 let,
11-13 let,
14-17 let,
>16 let

Kumite jednotlivci – od 6. kyu
ml. žáci
7-9 let,
ml. žákyně
7-9 let,

-27 kg, -32 kg, +32 kg
-30 kg, +30 kg

1 minuta
1 minuta

ml. žáci
ml. žákyně

10-11 let,
10-11 let,

-30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg
-30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg

1,5 minuty
1,5 minuty

st. žáci
st. žákyně

12-13 let,
12-13 let,

-40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg
-42 kg, -47 kg, +47 kg

1,5 minuty
1,5 minuty

dorostenci
dorostenky

14-15 let
14-15 let,

-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
-47 kg, -54 kg, +54 kg

2 minuty
2 minuty

junioři
juniorky

16-17 let,
16-17 let,

-61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg
-53 kg, -59 kg, +59 kg

2 minuty
2 minuty

muži U21
ženy U21

18-20 let,
18-20 let

-75 kg, +75 kg
-61 kg, +61 kg

2 minuty
2 minuty

muži
ženy

>18 let
>18 let

-67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg
-55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg

3 minuty
3 minuty

Master muži
Master ženy

>40 let,
>35 let,

BRH
BRH

2 minuty
2 minuty

Podmínka účasti:
Členové oddílů a klubů karate ÚKSKe – nositelé min. 8. kyu v kata a 6.kyu v kumite dle
soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU, stvrzuje
přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců každého závodníka
souhlas k přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na
základě které se může soutěže zúčastnit.
Povinné kompletní chrániče pro kumite. Ženské kategorie mají povinný chránič hrudi, mladší
žákyně jen doporučený. Body protektory doporučeny pro všechny kategorie.
Protest:
Ceny:

S poplatkem 500,- Kč u hlavního rozhodčího
Na 1.,2. a 3. místě medaile, diplom, vyhodnoceny 3 nejúspěšnější kluby

Časový rozvrh:
08:00 – 08:30
09:00
11:00 – 11:30
12:00

prezence, kontrola dokladů
zahájení soutěží KATA, po ukončení vyhlášení výsledků a vítězů.
prezentace kumite, vážení u prezentace
zahájení soutěží KUMITE

Akci podporují:

Pavel Znamenáček,
ředitel soutěže

David Bázler,
úsek STK
Vladimír Janda,
úsek rozhodčích

