
               3. kolo Národní pohár  

       dorostu, juniorů, U21 a seniorů 

3. kolo České ligy karate kumite team 
 

               Memoriál Ing. Jiřího Fuchse 
 

        (VI. ročník soutěže 2018) 

 

                                           Propozice 
1. Pořadatel: Český svaz karate, Pražský svaz karate 

 TJ Karate Praha (www.tjkaratepraha.cz) 

2. Datum soutěže: 22.9.2018 (sobota) 

3. Místo konání: Tělocvičná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady       

                                         Polská 2400/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

4. Ředitel soutěže: Dr. Jan Moravec 

5. Rozhodčí: deleguje úsek rozhodčích ČSKe 

6. Lékař: zajišťuje pořadatel 

7. Podmínky startu:     platný průkaz karate nebo budo 

                                         členská známka pro rok 2018 

                                         platný lékařský posudek 

 další podmínky startu vyplývají 

 ze soutěžního řádu ČSKe          

8. Pravidla soutěže: dle WKF a dodatků ČSKe 

9. Časový harmonogram: 

 08:00 - 08:30 Prezentace disciplín kata 
 

 09:00 Zahájení turnaje (soutěže KATA),  

po ukončení všech kategorií KATA bude  

slavnostní nástup a ocenění medailových  

   závodníků v soutěži kata. 
 

registrace závodníků disciplíny kumite bude 
probíhat dle harmonogramu soutěže, který 
bude zveřejněn na www.czechkarate.cz 
po ukončení on-line registrace 
 
 

http://www.czechkarate.cz/


10. Soutěžní kategorie 

  

           KATA JEDNOTLIVCI 

 dorostenci / dorostenky (14-15 let) 

 junioři / juniorky (16-17 let) 

 muži U21 / ženy U21 (18-20 let) 

 muži / ženy (16 a více let) 

          KATA TEAM 

 junioři / juniorky (14-17 let) 

 muži / ženy (16 a více let) 

 

 

KUMITE JEDNOTLIVCI (min. 6. kyu) 

 dorostenci    -52, -57, -63, -70, +70 kg 

 junioři         -55, -61, -68, -76, +76 kg 

 muži U21       -60, -67, -75, -84, + 84 kg 

 muž                 -60, - 67, -75, -84, +84 kg, BRH 

  

 

 dorostenky       -47, -54, +54 kg 

 juniorky             -48, -53, -59, +59 kg 

 ženy U21           -50, 55, -61, -68, +68 kg 

 ženy                    -50, -55, -61, -68, +68 kg, BRH   

 

 
KUMITE TEAM (MIN. 6 KYU) 

 dorostenci / dorostenky 
 junioři / juniorky 
 muži / ženy

 

 

11. Protesty:   písemně s poplatkem 500,- Kč V případě úspěšného protestu  

    se poplatek vrací. 

 

 

12.  Přihlášky:    on-line registrace přes databázi ČUBU www.cubu.info do 19.9.2018 

  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. 

 

13.  Startovné:  200,- Kč za každou obsazenou kategorii 

 Licence kouče 50,- Kč na turnaj, 100,- Kč na celou sezónu hradí se    

    bankovním převodem na účet ČSKe nejpozději do 21.9.2018 

 

14. Další informace:  Dle rozhodnutí VV ČSKe lze po stanovené uzávěrce pro registraci 

provést dodatečnou registraci až do 21.9.2018 do 12:00 hod. za 

dvojnásobné startovné (tedy za 400,- Kč za každou kategorii) - tato 

registrace se provádí rovněž prostřednictvím databáze ČUBU. Po 

tomto termínu nebude dodatečná registrace možná. 

UPOZORNĚNÍ:  všichni závodníci v disciplíně kumite jednotlivci musí být převáženi. 

Bez převážení jim start nebude umožněn. Proti závodníkovi, který 

úspěšně prošel oficiálním převážením, nemůže být později vznesen 



protest týkající se nesplnění hmotnostního limitu pro danou 

kategorii. 

 Každý zaregistrovaný trenér obdrží kartu, která bude vydána při 

registraci (případně použije již vydanou celoroční kartu) 

Bez registrační karty nebude trenérům umožněn vstup na soutěžní 

plochu. 

Startovné za nezúčastněné závodníky může být vráceno na základě 

zaslané žádosti a lékařské prohlídky do 10ti dnů od data konání 

soutěže. 

 

 

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

 

 Závodníci spadající do kategorie kata junioři/juniorky mohou startovat rovněž v 

kategoriích kata muži/ženy 

 Závodníci spadající do kategorie U21 kata muži U21 /ženy U21 mohou startovat 

rovněž v kategoriích kata muži/ženy 

 Závodníci spadající do kategorie kumite junioři/juniorky mohou po předložení 

formuláře „Žádost 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 

 Závodníci spadající do kategorie muži U21 /ženy U21 mohou startovat rovněž v 

kategoriích kumite muži/ženy. 

 

 

 

 

  Za pořadatele:         Za STK ČSKe:             

  Dr. Jan Moravec                     Mgr. Jiří Kotala 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vaší účast ! 
  



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. 
 

http://www.sokolvinohrady.cz/

