
2. Národní pohár juniorů, U21 a seniorů
2. kolo Ligy kumite týmů juniorů a seniorů

Memoriál 

(IV. roč ě

1. Pořadatel: TJ Karate Praha 
2. Datum soutěže: 19.9.2015 (sobota)
3. Místo konání: Tělocvičná jednota Sokol Praha,

                                                Polská 2400/1, 120 00 Praha 2 
4. Ředitel soutěže: Dr. Jan Moravec
5. Rozhodčí: hlavní rozhodčí 

ostatní deleguje úsek rozhodčích ČSKe
6. Lékař: zajišťuje pořadat
7. Pravidla soutěže: dle pravidel WKF a dodatků ČSKe
8. Časový harmonogram: 
• 8:00 – 8:30 prezentace KATA 

    (Národního poháru juniorů, U21 a seniorů
• 9:00 zahájení soutěže KATA 

    (Národního poháru juniorů, U21 a seniorů
• Do 10:00 upřesnění prezentace KUMITE 

   (Národního poháru juniorů, U21 a seniorů
• Do 13:00 upřesnění týmů juniorů a seniorů
•   Zahájení Ligy kumite týmů bude 

  po dokončení  zápasů Národního poháru
  juniorů, U21 a seniorů 

 
 
9. Liga kumite týmů 
 Informace k Lize kumite týmů juniorů a seniorů 2015 nejdete na: 

http://www.czechkarate.cz/articles/info

. Národní pohár juniorů, U21 a seniorů
. kolo Ligy kumite týmů juniorů a seniorů

 
Memoriál Ing. Jiřího Fuchse 

 

IV. ročník soutěže 2015) 
 

Propozice 
 

 

TJ Karate Praha (www.tjkaratepraha.cz) 
19.9.2015 (sobota) 
Tělocvičná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady

Polská 2400/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Dr. Jan Moravec 
hlavní rozhodčí Jaroslav Nekola , 
ostatní deleguje úsek rozhodčích ČSKe 
zajišťuje pořadatel 
dle pravidel WKF a dodatků ČSKe 

 
8:30 prezentace KATA  

Národního poháru juniorů, U21 a seniorů) 
9:00 zahájení soutěže KATA  

Národního poháru juniorů, U21 a seniorů) 
0 upřesnění prezentace KUMITE  

Národního poháru juniorů, U21 a seniorů) 
:00 upřesnění týmů juniorů a seniorů 

Zahájení Ligy kumite týmů bude  
Národního poháru 
 

Lize kumite týmů juniorů a seniorů 2015 nejdete na: 
http://www.czechkarate.cz/articles/info-stk-k-lize-2015  

. Národní pohár juniorů, U21 a seniorů 
. kolo Ligy kumite týmů juniorů a seniorů 

 

Královské Vinohrady       
Vinohrady 



 
 
10. Kategorie Národního poháru 

 
 KATA:       KATA TÝM: 
 Junioři:   16 až 17 let včetně   Junioři: 14 až 17 let včetně 
 Juniorky:  16 až 17 let včetně   Juniorky: 14 až 17 let včetně 
 Muži U21: 18 až 20 let včetně   Senioři: 16 a více 
 Ženy U21: 18 až 20 let včetně   Seniorky: 16 a více 
 Senioři:  16 a více 
 Seniorky: 16 a více 
  
 
 KUMITE: (podmínkou je minimálně STV 6. kyu) 
 Junioři:   16 až 17 let včetně: -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg 
 Juniorky:  16 až 17 let včetně: -48kg, -53kg, -59kg, +59kg 
 Muži U21: 18 až 20 let: -68kg, -78kg, +78kg 
 Ženy U21: 18 až 20 let: -53kg, -60kg, +60kg 
 Senioři:  18 a více: -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, BRH 
 Seniorky: 18 a více: -50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg, BRH 
 
 
11. Startovné a přihlášení na NP  a ligu kumite týmů: 
• registrace na soutěž nejpozději do 16. 9. 2015 přes databázi ČUBU – www.cubu.info 

• startovné za každou kategorii 200,- Kč, kata tým 200,- Kč, kumite tým 200,- Kč 

• licence kouče 50,- Kč na závod, 100,- Kč na celou sezónu 

• platba startovného převodem na účet ČSKe nejpozději do 18. 9. 2015 

• po ukončení registrace nebude možno nikoho do registrovat !!! 
• dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU, stvrzuje 

přihlášením závodníků na soutěž, že má od každého závodníka, resp. jeho zákonných zástupců, 
souhlas k přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě 
které se může soutěže zúčastnit 

 
 
12. Protesty:  s poplatkem 300,- Kč u hlavního rozhodčího 
 
13. Soutěžní podmínky:  průkaz karate, platná lékařská prohlídka a známka ČSKe  

na rok 2015 
 

14. Ceny:    1. – 3. místo – medaile a diplom 
 
15. Ubytování:   Zajišťuje každý sám na svoje náklady. 

 
 



 
16. Informace ke startu ve více kategoriích: (výňatek ze soutěžního řádu ČSKe) 

 
a) Závodníci spadající do kategorie kata junioři/juniorky mohou startovat rovněž 

v kategoriích kata muži/ženy; 
b) Závodníci spadající do kategorie U21 kata muži U21/ženy U21 mohou startovat rovněž 

v kategoriích kata muži/ženy 
c) Závodníci spadající do kategorie kumite junioři/juniorky mohou po předložení 

formuláře „Žádosti o zařazení do vyšší věkové kategorie“ (viz příloha soutěžního řádu) 
startovat rovněž v kategoriích kumite muži U21/ženy U21 a kumite muži/ženy, ovšem 
pouze za předpokladu, že se jedná o národní poháry, které jsou nominační pro nejbližší 
MČR v těchto vyšších věkových kategoriích, na kterém se takoví závodníci již nemohou 
zúčastnit MČR v kategorii juniorů. 

d) Závodníci spadající do kategorie kumite muži U21/ženy U21 mohou startovat rovněž 
v kategoriích kumite muži/ženy. 

 
Upozornění: 
• každý zaregistrovaný závodník a trenér, obdrží kartu, která je platná celý rok, 

v případě ztráty nebo poškození bude vystaven duplikát za poplatek 100,- Kč 
• karta závodníka a trenéra bude vydána při první registraci závodníka nebo trenéra 

přes databázi 
• startovné za nezúčastněné závodníky bude vráceno na základě zaslané žádosti a 

lékařské prohlídky do 10ti dnů od data konání soutěže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Za pořadatele:         Za STK ČSKe:             
    Jan Moravec             Jiří Kotala 

 
 
 
 
 
 



 
Tělocvičná jednota Sokol Královské Vinohrady 

Polská 2400/1,  
120 00 Praha 2 - Vinohrady 
 
 
 

 
 
 
 

Recepce 
Telefon: +420 222 252 838 
Web: www.sokolvinohrady.cz 
Email: info@sokolvinohrady.cz 
 
 
 

Metro 
a) Stanice metra A Náměstí Míru, odtud cca 10 minut pěšky. 
b) Stanice metra A Jiřího z Poděbrad, odtud cca 10 minut pěšky. 
c) Stanice metra A,C Muzeum, odtud opět cca 15 minut pěšky. 

 
 

 

Autem 



Směr centrum – ulice Vinohradská – ulice Budečská – ulice Polská 2400/1. 

 
 
Parkování 
Možnost placeného parkování přímo v areálu nebo v přilehlých ulicích na příslušných zónách viz 
mapka. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na Vaší účast ! 
 

www.tjkaratepraha.cz 
 


