
2.kolo Národního poháru dorostu, juniorů, U21, seniorů. 
2. kolo Ligy dorostů, juniorů a seniorů. 

 
 
1. Pořadatel: SKK Budo Haví ř ov a Č eský  svaz kařate 
2. Datum konání: Sobota 28.5.2016 
3. Místo konání: Me stska  spořtovní  hala na ul. Astřonautu  2, Haví ř ov – Me sto 
4. Ředitel soutěže: Mařek Fřanta, tel. 604 26 26 07, e-mail: mařekFa@seznam.cz 
5. Rozhodčí: hlavní  řozhodc í  Jařoslav Nekola, ostatní  deleguje Č SKe 
6. Lékař: Zajis tuje poř adatel 
7. Podmínky startu: dle soute z ní ho ř a du Č SKe, zejme na platný  přu kaz kařate, platna  c lenska  zna mka Č SKe 
přo řok 2016, platna  le kař ska  přohlí dka 
8. Pravidla soutěže: WKF, vc etne  dodatku  Č SKe 
9. Protesty: Pí semne  s poplatkem 300,- Kc    
  
10. Časový program: 

 8:00 – 8:30 přezentace KATA – Na řodní ho poha řu dořostencu , juniořu , U21 a seniořu  

 9:00 zaha jení  soute z e KATA – Na řodní ho poha řu dořostencu , juniořu , U21 a seniořu  

 do 10:00 upř esne ní  přezentace KUMITE – Na řodní ho poha řu dořostencu , juniořu , U21 a seniořu  

 do 13:00 upř esne ní  Ligý kumite tý mu  dořostencu , juniořu  a seniořu  

 Zahájení Ligy kumite týmů bude po dokončení zápasů Národního poháru dorostenců, juniorů, 

U21 a seniorů 

 
11. Liga kumite týmů 

Infořmace k Lize kumite tý mu  jsou k dispozici na tomto odkazu: 
http://www.czechkařate.cz/ařticles/info-stk-k-lize-2016 

  
12. Kategorie Národního poháru 

 KATA:       KATA TÝM: 
 Dořostenci: 14 az  15 let vc etne    Junioř i + dořostenci: 
 Dořostenký: 14 az  15 let vc etne      14 az  17 let vc etne  
 Junioř i:   16 az  17 let vc etne    Juniořký + dořostenký: 
 Juniořký:  16 az  17 let vc etne      14 az  17 let vc etne  
 Muz i U21: 18 az  20 let vc etne    Senioř i: 16 a ví ce 
 Z ený U21: 18 az  20 let vc etne    Seniořký: 16 a ví ce 
 Senioř i:  16 a ví ce 
 Seniořký: 16 a ví ce 
 
 KUMITE: (podmínkou je minimálně STV 6. kyu) 
 Dořostenci: 14 az  15 let vc etne : -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
 Dořostenký: 14 az  15 let vc etne : -47kg, -54kg, +54kg 
 Junioř i:   16 az  17 let vc etne : -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg 
 Juniořký:  16 az  17 let vc etne : -48kg, -53kg, -59kg, +59kg 
 Muz i U21: 18 az  20 let: -68kg, -78kg, +78kg 
 Z ený U21: 18 az  20 let: -53kg, -60kg, +60kg 
 Senioř i:  18 a ví ce: -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, BRH 
 Seniořký: 18 a ví ce: -50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg, BRH 
 

13. Startovné a přihlášení na NP  a ligu kumite týmů:  

 řegistřace na soute z  nejpozde ji do 25.5.2016 př es databa zi Č UBU – www.cubu.info 

 stařtovne  za kaz dou kategořii 200,- Kc , kata tý m 200,- Kc , kumite tý m 200,- Kc  

 licence kouc e 50,- Kc  na za vod, 100,- Kc  na celou sezo nu 

 platba stařtovne ho př evodem na u c et Č SKe nejpozde ji do 27.5.2016 
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 dle řozhodnutí  VV Č SKe lze po stanovene  uza ve řce přo řegistřaci přove st dodatec nou řegistřaci az  

do 27.5.2016 do 12:00 hod. za dvojna sobne  stařtovne  (tedý za 400,- Kc  za kaz dou kategořii) – tato 

řegistřace se přova dí  přostř ednictví m e-mailu bojova.umeni@seznam.cz. Po tomto teřmí nu nebude 

dodatec na  řegistřace moz na ! 

 za stupce klubu, kteřý  ma  př í stup do databa ze Č UBU, stvřzuje př ihla s ení m za vodní ku  na soute z , z e 

ma  od kaz de ho za vodní ka, řesp. jeho za konný ch za stupcu , souhlas k př ihla s ení  na soute z  a z e ma  

kaz dý  za vodní k platnou le kař skou přohlí dku, na za klade  kteře  se mu z e soute z e zu c astnit 

 

14. Informace ke startu ve více kategoriích: (vý n atek ze soute z ní ho ř a du Č SKe) 

a) Za vodní ci spadají cí  do kategořie kata junioř i/juniořký mohou stařtovat řovne z  v kategořií ch kata 

muz i/z ený; 

b) Za vodní ci spadají cí  do kategořie U21 kata muz i U21/z ený U21 mohou stařtovat řovne z  v kategořií ch 

kata muz i/z ený 

c) Za vodní ci spadají cí  do kategořie kumite junioř i/juniořký mohou po př edloz ení  fořmula ř e „Z a dosti o 

zař azení  do výs s í  ve kove  kategořie“ (viz př í loha soute z ní ho ř a du) stařtovat řovne z  v kategořií ch kumite 

muz i U21/z ený U21 a kumite muz i/z ený, ovs em pouze za př edpokladu, z e se jedna  o na řodní  poha řý, 

kteře  jsou nominac ní  přo nejbliz s í  MČ R v te chto výs s í ch ve kový ch kategořií ch, na kteře m se takoví  za -

vodní ci jiz  nemohou zu c astnit MČ R v kategořii juniořu . 

d) Za vodní ci spadají cí  do kategořie kumite muz i U21/z ený U21 mohou stařtovat řovne z  v kategořií ch 

kumite muz i/z ený. 

                                       
15. Ubytování: zajišťuje si každý sám 
Hotelový  du m Impuls, U Hř is te  1324/13b, Haví ř ov – Přostř ední  Sucha , 735 64 
tel. 725 590 278, 725 590 269,  www.lukřaý.cz, řecepceimpuls@lukřaý.cz   
Čena ubýtova ní  250 Kc  osoba.Vzda lenost od spořtovní  halý 2 km. 
 
SS  a ZS  Haví ř ov – S umbařk, ul. s kolní  2/601. tel 596 809 103, www.ssazs-haviřov.cz. 
Čena ubýtova ní  150 Kc  osoba. Vzda lenost od spořtovní  halý 3 km. 
 
Hotel Bořs ic anka, U Střomovký 7, Haví ř ov – Me sto, tel. 596 811 072, 739 062 167, info@hotel-
bořsicanka.cz 
Tento Hotel je uřc en přo řozhodc í  Č ske. 
 
Hotel Rudolf , U Motelu 861/3, Haví ř ov-Me sto,tel. 596 811 220, 737 646 346. 
 
Za mek Haví ř ov, K Za mec ku 2/243, Haví ř ov- Me sto, tel. 596 811 463, www.hotelzamek.cz 
 
Penzion U křtec ka, Te s í nska  698,S enov, tel. 777 60 22 22, 739 06 77 88, www.ubýtovaniukřtecka.cz 
Kapacita 30 osob, Vzda lenost od spořtovní  halý 7 km   
 
Penzion Tařem, Te řlicko 98, tel. 777 22 08 08 Kapacita 40 osob. Vzda lenost od spořtovní  halý 8 km 
 
 
Upozornění: 

 kaz dý  zařegistřovaný  třene ř, obdřz í  kařtu, kteřa  bude výda na př i řegistřaci 

 stařtovne  za nezu c astne ne  za vodní ký bude vřa ceno na za klade  zaslane  z a dosti a le kař ske  přohlí dký 

do 10ti dnu  od data kona ní  soute z e 

 
 
  
Za pořadatele                                                                                                                             Za STK ČSKe 
SKK Budo Havířov                                                                                                                      Jiří Kotala 
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