
 

Propozice 

3. kolo - Národního poháru mládeže 
 

 

1. Pořadatel:  NIDOSHINKAN Dojo, z.s. 

2. Datum soutěže: neděle 13. listopadu 2016 

3. Místo konání:  Sportovní hala TJ Tatran Bohunice, Neužilova 201/35, Brno 

      (GPS: 49.170553, 16.576573) 

4. Ředitel soutěže: Jaromír MUSIL, tel.: 608 805 405 

5. Rozhodčí: hlavní rozhodčí Jaroslav Nekola, ostatní deleguje úsek 

rozhodčích ČSKe 

6. Lékař:   zajišťuje pořadatel 

7. Pravidla soutěže: dle pravidel WKF a dodatků ČSKe 

8. Časový harmonogram: 

 8:00 – 8:30  prezentace KATA ( KUMITE ) 

 9:00   zahájení soutěže KATA – Národního poháru žáků 

 do 10:30   upřesnění prezentace KUMITE – Národního poháru žáků 

 16:00   předpokládaný konec soutěže 

 

9. Kategorie Národního poháru 

KATA:  mladší žáci a žákyně 7 až 9 let  
  mladší žáci a žákyně 10 až 11 let  
  starší žáci a žákyně 12-13 let  
 
KATA TÝM:  žáci 7 až 13 let  
  žákyně 7 až 13 let  
 
KUMITE:  mladší žáci 7 až 9 let  (-27 kg, -32 kg, +32 kg)  
  mladší žáci 10 až 11 let  (-30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg)  
  starší žáci 12 až 13 let (-39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg)  
  mladší žákyně 7 až 9 let  (-30 kg, +30 kg)  
  starší žákyně 10 až 11 let  (-35 kg, +35 kg)  
  starší žákyně 12 až 13 let (-42 kg, -50 kg, +50 kg)  
 

Kumite od 6. Kyu, povinné chrániče zubů, rukou a kompletní nohou, dívky hrudníku. Žákům 

doporučeny chrániče na genitálie. Doporučen chránič trupu pro všechny kategorie. 

 

 



 

 

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

 

11. Soutěžní podmínky:  průkaz karate, platná lékařská prohlídka a známka ČSKe na     

 rok 2016 

 

12. Ceny:   1. – 3. místo – medaile a diplom 

 

13. Ubytování: Zajišťuje každý sám na svoje náklady. 

 

14. Startovné a přihlášení na NP:  

 registrace na soutěž nejpozději do 9. 11. 2016 přes databázi ČUBU – www.cubu.info 

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

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

 platba startovného převodem na účet ČSKe nejpozději do 11. 11. 2016 

 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 

15. Informace ke startu po skončení registrace v databázi:  

Možné dohlášení závodníků po skončení registrace v databázi do pátku 11. 11. 2016 do 

12:00 na mail bojova.umeni@seznam.cz. Závodník musí mít platnou známku na rok 2016 

evidovanou v databázi. V tomto případě činí startovné 400,- Kč za každou kategorii. 

Upozornění: 

 O vrácení startovného za nezúčastněné závodníky lze požádat zasláním žádosti a 

lékařské prohlídky do 10ti dnů od data konání soutěže na sekretariát svazu 

 

 

 

 

 

  Za pořadatele:         Za STK ČSKe: 

  Jaromír Musil        Jiří Kotala 

 


