CZECH KARATE
O PE N C U P 2 0 1 9

XXXII. GRAND PRIX KARATE USTI NAD LABEM

World Open karate competition
ml. a st. žactvo, dorost, junioři, U21, senioři, veteráni
kata a kumite jednotlivci a družstva

!!! WKF pravidla!!!
4.- 5. 5. 2019
SPORTCENTRUM SLUNETA– Ústí nad Labem
Czech Republic
Pořadatel:

Karate klub Kamura-ryu shotokan ,Ústí n.L.,

Ředitel soutěže:
přihlášky:

Leška Martin
kontakt:+420 603 59 57 98, leska@kamura.cz
www.sportdata.org

KATEGORIE:
SOBOTA:
KATA jednotlivci

14-15 let – dorostenci, dorostenky
16-17 let – junioři, juniorky
U21- muži, ženy
+16 let – SENIOŘI-muži, ženy
+40 let - MASTERS muži
+35 let - MASTERS ženy
14-17 let – junioři, juniorky
+16 let- muži, ženy

KATA team

!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!

!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!

KUMITE jednotlivci
14-15 let dorostenci
14-15 let dorostenky
16-17 let junioři
16-17 let juniorky
U21 muži
U21 ženy
+18 let SENIOŘI-muži
+18 let SENIOŘI-ženy
KUMITE team

NEDĚLE:
KATA jednotlivci

KATA beginners

KATA team

-52, -57, -63, -70, + 70 kg, open
-47, -54, +54 kg, open
-55, -61, -68, -76, +76 kg, open
-48, -53, -59, +59 kg, open
-60,-67,-75,-84, +84 kg
-50,-55,-61,-68,+68kg
-60,-67,-75,-84, +84 kg,OPEN
-50,-55,-61,-68,+68kg,OPEN

!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!
!!! WKF Rules !!!
!!!WKF Rules !!!

14-15 let– dorostenci, dorostenky (3+1)
16-17 let- junioři, juniorky (3+1)
+18 let- muži, ženy (3+1)
6-9 let – žáci, žákyně
10 -11 let – žáci, žákyně
12-13 let – žáci, žákyně
6-8 let – žáci, žákyně
9 -11 let – žáci, žákyně
12-13 let – žáci, žákyně

(only for 8-7.kyu)
(only for 8-7.kyu)
(only for 8-7.kyu)

7-10 let – žáci, žákyně
11-13 let – žáci, žákyně
KUMITE jednotlivci
6-9 let-chlapci
-27, -32, +32 kg
6-9 let- dívky
-30, +30 kg
10-11 let-chlapci
-30, -35, -41, + 41 kg
10–11 let- dívky
-35, +35
12-13 let-chlapci
-39, -45, -52, -60, +60 kg, open
12-13 let- dívky
-42, -50, +50, open
KUMITE team
12-13 let – chlapci, dívky (3+1)

PROGRAM
Sobota 4. 5. 2019

PROGRAM

Time

Program

7:30 – 8:30 Prezentace a úhrada startovného
9:00 – 11:00 soutěže kata jednotlivci+družstva
11:00-12:00 Finále kata
12.00 -12:30 Zahajovací ceremoniál + vyhlášení výsledků kata
12:30 – 18:30 Kumite jednotlivci a týmy, eliminace + finále
19:00 – 20:00 předpokládané ukončení soutěže

Neděle 5. 5. 2019

PROGRAM

Time

Program

7:30 – 8:30 Prezentace a úhrada startovného
9:00 – 11:00 kata jednotlivci a družstva- žactvo
11:00-12:00 Finále kata
12.00 -12:30 Zahajovací ceremoniál + vyhlášení výsledků kata
12:30 – 16:00 Kumite jednotlivci a týmy, eliminace + finále
16:00 – 17:00 předpokládané ukončení soutěže

!!! změny v časovém plánu soutěže jsou organizátorem vyhrazeny !!!

Prize money
for winners

INFORMACE
Startují:

závodníci klubů a národních federací

podmínky:

– platný průkaz karate
- KATA jednotlivci, team - od 8.kyu
- KUMITE jednotlivci od 6.kyu
( každý závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku)

www.sportdata.org
LIMIT– 1000 startujících!!!

Přihlášky:

Startovné: 250 kč
200 kč
500 kč
300 kč

!!! přihlášky nejpozději
do 29.4. 2019 do 24h !!!

za každou individuální disciplínu pro kategorie dorost a starší (od 14 let)
za jednotlivce pro kategorie žactva kata i kumite (open +200kč)
Team -kata /kumite pro kategorie dorost a starší
Team -kata /kumite pro kategorie žactvo

(na soutěži jsou povolené tzv. dvojité starty)

Ceny pro vítěze: 1.místo – pohár, medaile, diplom (popř. další ceny dle sponzorů)
2. a 3.místo – medaile a diplom (popř. další ceny dle sponzorů)
PRIZE MONEY:
kata muži, ženy–
kumite OPEN- muži, ženy–
kumite team muži –
kumite team ženy–

1.místo 100EUR, 2.místo-50eur
1.místo 100EUR, 2.místo-50eur
1.místo 200EUR (pouze při startu minim. 4 družstev)
1.místo 200EUR (pouze při startu minim. 4 družstev)

Ubytování: každý si zajišťuje samostatně
OFICIÁLNÍ HOTELY-HQ:

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem****

Email pro rezervaci pouze: d.kubickova@clarion-hotels.cz, spec.cena:

HESLO – „KARATE“

Comfort hotel Ústi nad Labem city ***

Email pro rezervaci pouze: v.harmachova@c-hotels.cz , spec.cena:
Ostatní hotely:

Hotel Větruše****: tel. +420 474 620 330
EKOPROS.: tel. +420 477 115 161

-ostatní ubytování na: WWW.USTI-NAD-LABEM.CZ

HESLO – „KARATE“

TRANSFERY
TRANSFERY z HQ hotelu do sportovní haly –sobota 4.5.:
-každou hodinu je zajištěn kyvadlovou dopravou BUS od hotelu do sport.haly
(první cesta v 7:30h od hotelu a dále dle rozpisu v hotelu a ve sport. Hale)

TRANSFEY z letiště (Praha, Drážďany):
-transfer z letiště Praha/Drážďany do Usti nad Labem
Rezervaci si zajišťuje každý přes dopravce tel.+420 608 970 392 nebo vacars@vacars.cz
(vozidlo pro 8 osob-120 EUR za jednu cestu, vozidlo pro 4 osoby-80eur za jednu cestu)

CATEGORIE A PRAVIDLA
Pravidla:
KATA jednotlivci:

-9 let –libovolná kata, může se 2x opakovat
10-11 let - libovolná kata, může se 1x opakovat
12-13 let + veteráni –libovolná kata, nesmí se opakovat
14-15 let – !!! WKF pravidla !!! –starý systém- soutěžní pavouk s repasáží na praporky
U21,+16 let – !!! WKF pravidla !!! –starý systém- soutěžní pavouk s repasáží na praporky

KATA BEGINNERS-

libovolná kata v každém kole – pouze pro závodníky do 7.kyu

KATA team

7-10 let - libovolná kata, může se 2x opakovat (bez bunkai)
11-13 let - libovolná kata, může se 1x opakovat (finále s bunkai)
14-17 let –!!! WKF pravidla !!! – starý systém- soutěžní pavouk s repasáží na praporky
+16 let – !!! WKF pravidla !!! – starý systém -soutěžní pavouk s repasáží na praporky

KUMITE jednotlivci

-11 let - kumite time 1.30min
12-13 let- kumite time 1.30min
14-15, 16-17 let – kumite time 2.min !!! WKF rules !!!
+18/U21 let – kumite time 3/2min (muži/ženy) !!! WKF rules !!!

KUMITE team

všechny kategorie - 3+1
kumite čas-žactvo-1.30 min., dorost,junioři, senioři- 2 min

chrániče: - dle pravidel WKF, popř. dodatků ČSKe

-každý závodník musí být registrován nejpozději 1h před startem své kategorie
-časový plán soutěže bude k dispozici nejpozději 2 dny před startem dané soutěže
-každý závodník v kategorii dorost, junioři,U21 a senioři může startovat ve dvou kategoriích– tzn.
dorost+junior,junior+U21, U21+senior ad.
-žactvo má povolený tzv. dvojitý start pouze v kategorii kata
-každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

OFFICIAL PARTNERS:

HLAVNÍ PARTNER:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ N.L.

PARTNEŘI:

