
                                                                                                                                      

 
NÁRODNÍ POHÁR mládeže 

ČSKe 
1. kolo          8 .3. 2014 

 
 

1. Pořadatel: TJ KOVO  
 

2. Datum turnaje: SOBOTA 8. 3. 2014 
 

3. Místo soutěže: SPORT CLUB HOTEL PRAHA, (Praha, Průhonice 400, 252 43) 
 

4. Ředitel turnaje: SLAVOMÍR SVOBODA, 602217207, bojova.umeni@seznam.cz 
 

5. Rozhodčí: hlavní – Jaroslav Nekola, ostatní - deleguje ČSKe a pořadatel 
 

6. Lékař – zajišťuje pořadatel 
 

7. Soutěžní podmínky – platný průkaz karate nebo budopas a platná elektronická 
známka 
 

8. Soutěžní disciplíny 
Kata individuál 

 ml. žáci/žákyně 7-9 let, ml. žáci/žákyně 10-11 let, st. žáci/žákyně, 
dorostenci/dorostenky, junioři/juniorky 

Kata tým 

 žáci/žákyně 7-13 let, dorostenci + junioři / dorostenky + juniorky 
Kumite individuál 

 ml. žáci 7-9 let -27, -32, +32kg  ml. žákyně 7-9 let -30, +30kg 

 ml. žáci 10-11 let -30, -35, -41, +41kg  ml. žákyně 10-11 let -35, +35kg 

 st. žáci  -39, -45, -52, -60, +60kg st. žákyně  -42, -50, +50kg 

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

 junioři   -55, -61, -68, -76, +76kg juniorky  -48, -53, -59, +59kg 

 
9. Pravidla – WKF včetně dodatků ČSKe, popř. upřesnění pro jednotlivé kategorie 

 
10. Protesty: s poplatkem 300,- Kč u hlavního rozhodčího 

 
11. Přihlášky a startovné 

 



 
 
Startovné: 200,- Kč za závodníka za každou kategorii, 200,- Kč za tým a 50,- Kč za 
licenční průkaz trenéra. Průkaz opravňuje pro vstup na tatami v souladu s řádnými 
pravidly. Licence platí celý kalendářní rok 2014. Licence pro rok 2014 je přenosná. 
Příspěvek pro oddíly s nejvyšším počtem startů ve výši 15 000,- Kč pro první oddíl, 
10 000,- Kč pro druhý oddíl a 5 000,- Kč pro třetí oddíl. 
Registrace prostřednictvím aplikace online registrace na webu www.cubu.cz   
v sekci registrace online (od 8. 2. 2014 do 3. 3. 2014 do 23.59 hodin). !!! Nutno 
zaregistrovat všechny závodníky a také všechny trenéry !!! 

 
12. Časový harmonogram 

8:00 – 8:30  kontrola registrací kata a kumite 
9:00   zahájení soutěže kata 
   Po skončení soutěže kata slavnostní nástup a předání cen za kata 
do 11:30  kontrola registrací kumite 
 

13. Ceny:             pro všechny kategorie 
1. místo – medaile, diplom 
2. místo – medaile, diplom 
3. místo – medaile, diplom 

     
 

14. Ubytování: lze zajistit v Sport Club Hotel Praha (http://www.club-hotel-praha.cz/cs/hotel)  
 

15. Turnaj bude možno sledovat online v internetovém vysílání na webu České unie 
bojových umění www.cubu.cz.  

 
16. Sestřih turnaje odvysílá Česká televize na programu ČT Sport. 

 
17. Upozornění: všichni zaregistrovaní závodníci a zaregistrovaní trenéři (viz bod 11), 

obdrží u kontroly registrací kata a kumite osobní kartu (proti předložení platného 
průkazu). Bez této karty nebude závodníkům ani trenérům umožněn přístup 
k zápasišti. !!! Platí bez výjimky!!! Po skončení soutěže karta zůstává 
závodníkům a trenérům pro následující závody v roce 2014. V případě ztráty 
bude vystavena nová karta za poplatek 20,- Kč. 

 
 

 
 
 

 

Za STK: Jiří Kotala                                                                    Za pořadatele:  Slavomír Svoboda 
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