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SKIF Prague open 2018
Turnaj je součástí nominačního systému na světový šampionát SKIF 2019

の
調
和

空手道は礼にはじまり礼に終ることを忘るな
(karatedó wa rei ni hadžimari rei ni owarukoto o wasuruna)
Nezapomeň, že karate začíná a končí úctou všem

Gičin Funakoši
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Pozvání
David Sirový
Organizátor SKIF Prague Open

秋
Vážení karatisté,

に
お
け
る
生
誕
の
調
和

je mi ctí pozvat vás v letošním roce na první zahajovací ročník SKIF Prague Open. Pořadatel
HPZ karate je nováčkem ve světě SKIF a zatím jediný člen SKIF v Praze. Z toho důvodu se
nám dostalo pocty zahájit SKIF Prague Open a umožnit tak využít výhodné pražské
geografické lokality.
HPZ karate je sice nováčkem ve SKIF, ale není nováčkem ve světě karate. Její trenéři
pochází ze staré školy TJ Karate Praha, která v tu dobu pořádala například Bohemia Cup,
vychovala mnoho úspěšných závodníků i trenérů a vysokých technických stupňů, kteří dnes
s pokornou vzpomínkou na svého zesnulého učitele Ing. Jiřího Fuchse, pokračují v učení
karate jeho principů a detailů, neboť jsou přesvědčeni, že tato tradice nesmí zůstat
zapomenuta.
Členství ve SKIF je pro HPZ karate ctí, které s úctou a hlubokou poklonou přijímá. Možnost
zajištění technické garance takovými mistry, jako je například Mistr Kanazawa, který je
prakticky následovníkem samotného Mistra Gičina Funakošiho a účast na jeho seminářích
není to samozřejmostí, ale výsadou.
HPZ karate se bude revanšovat za laskavé přijetí do světa SKIF nejen tím, že bude
zajišťovat pravidelné podzimní soutěže SKIF Prague Open a bude usilovat o jejich
mezinárodní účast, ale bude vychovávat a dodávat do SKIF kvalifikované a vyškolené
trenéry vysokých tříd, bude pomáhat personálně při jiných aktivitách SKIF.
Jako poslední mi dovolte omluvit malý dis-komfort pro diváky na této soutěži, neboť hala
v Hostivaři byla v tuto dobu jediná prázdná a dostupná. Příští období již budou pořádány
v historických prostorách Sokola v centru Prahy.

Za HPZ karate a celý jeho tým

David Sirový
david.sirovy@hpz-karate.cz
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Konání (datum a místo)
秋

Neděle, 16. 12. 2018
Univerzita Karlova, Sportovní centrum,
Bruslařská 1132, Praha 10 - Hostivař

に
お
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る
生
誕
の
調
和

Ubytování (není zajišťováno pořadatelem):
Hotel Kanárek ***, Proti Proudu 6, 102 00 Praha 10
http://www.hotelkanarek.cz/kanarek/
+420 725 337 097

Stravování (není zajišťováno pořadatelem):
Restaurace Harmony, Plukovníka Mráze 1182/24, Praha 10
http://www.restauraceharmony.cz/index.php
+420 776 667 035
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Plán haly
Neděle, 16. 12. 2018

秋

Univerzita Karlova, Sportovní centrum,
Bruslařská 1132, Praha 10 - Hostivař
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和

Vstup

HPZ
regi s tra ce

EXIT
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Harmonogram
Neděle, 16. 12. 2018
7:30 – 8:30 registrace
9:00 zahájení soutěží
11.00 registrace kategorie juniorů /juniorek/
mužů / žen
Kata žáci
Kata žákyně
Kata team žáci
Kata team žákyně
Kumite žáci
Kumite žákyně
Yakusoku kumite
Yakusoku kumite

Žáci 7-9 let
do 7. kyu, od 6. kyu
do 7. kyu, od 6. kyu
(7-13 let)
(7-13 let)
-30kg, +30kg
-30kg, +30kg
do 7. kyu – gohon kumite
od 6. kyu – sanbon kumite

Kata muži
Kata ženy
Kumite muži
Kumite ženy

H

U20 (18-19 let)
U20
U20
U20 -70kg, +70kg
U20 -60kg, +60kg
Senioři (20-39 let)

Kata muži
Kata ženy
Kata team muži
Kata team ženy
Kumite muži
Kumite ženy
Kumite team muži
Kumite team ženy

+18 let
Žáci 10-11 let
+18 let
Kata žáci
do 6. kyu, od 5. kyu
-65kg, -75kg, +75kg
Kata žákyně
do 6. kyu, od 5. kyu
-60kg, +60kg
Kata team žáci
(7-13 let)
Kata team žákyně
(7-13 let)
Kumite žáci
-35kg, +35kg
Kumite žákyně
-35kg, +35kg
Masters (40-49 let)
Yakusoku kumite
do 6. kyu – sanbon kumite
Kata masters muži
Yakusoku kumite
od 6. kyu – kihon ippon kumite Kata masters ženy
Kata team masters
muži, ženy
Žáci 12-13 let
Kumite team masters
muži, ženy
Kata žáci
do 6. kyu, od 5. kyu
Kumite masters muži
OPEN
Kata žákyně
do 6. kyu, od 5. kyu
Kumite masters ženy
OPEN
Kata team žáci
(7-13 let)
Kata team žákyně
(7-13 let)
Masters (50+)
Kumite žáci
-50kg, +50kg
Kata masters muži
Kumite žákyně
-45kg, +45kg
Kata masters ženy
Yakusoku kumite
do 6. kyu – sanbon kumite
Kata team masters
muži, ženy
Yakusoku kumite
od 6. kyu – kihon ippon kumite Kumite team masters
muži, ženy
Kumite masters muži
OPEN
Dorost (14-15 let)
Kumite masters ženy
OPEN
Kata dorostenci
Kata dorostenky
Junioři (16-17 let)
Kata team dorostenci
s juniory
Kata junioři
Kata team dorostenky s juniorkami
Kata juniorky
Kumite dorostenci
-60kg, +60kg
Kata team junioři
s dorostenci
Kumite dorostenky
-55kg, +55kg
Kata team juniorky
s dorostenkami
Kumite team dorost.(m)
Kumite junioři
-65kg, +65kg
Kumite team dorost.(ž)
Kumite juniorky
-55kg, +55kg
Yakusoku kumite
kihon ippon kumite
Kumite team junioři
Kumite team juniorky
Yakusoku kumite
dziu ippon kumite

Pozn. Start ve vlastní i starší kategorii dovolen (s výjimkou senioři a Masters)
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P

Pravidla
SKIF CZ
Soutěžní řád SKIF

秋
に

Pra vi dla turnaje s e řídí podle pravidel SKIF s detaily uvedenými na tomto linku:
http://karate-skif.cz/wp-content/uploads/2015/01/SKIEF-Competition-Rules-Version-1.pdf
Ka ta :

mi nimálně 8. kyu
Koha ku s ystém pro postup do finále, finále na bodový s ystém
SKIF s tandardizace je preferována

お

Žáci (7-13let)
Koha ku s ystém: Heian Shodan až Gedan (určí rozhodčí)
Fi nále - tokui kata: Heian Shodan a ž Godan, Tekki Shodan, Bassai Dai, Ji on, Ka nku Dai a Empi

け

Dorost (14-15let)
Koha ku s ystém: Heian Shodan až Gedan plus Tekki Shodan (určí rozhodčí)
Fi nále - tokui kata: Heian Shodan a ž Godan, Tekki Shodan, Bassai Dai, Ji on, Ka nku Dai, Empi,
Ga nkaku, Jitte, Bassai Sho a Ka nku Sho

る

Junioři (16-17let)
Koha ku s ystém: Heian Shodan až Gedan plus Tekki Shodan (určí rozhodčí)
Fi nále - tokui kata: libovolná kata kromě (Seienchin, Seipai, Gankaku Sho a Nijuachi)

生

U20, Senioři a Masters
Koha ku s ystém: Bassai Dai, Ji on, Ka nku Dai a Empi s elected (určí rozhodčí)
Fi nále:tokui kata (libovolná kata)

誕
Ka ta team:

の
調
和

Pokud bude v ka tegorii kata team více než osm teamů, bude se soutěž konat
bodovým s ys témem na dvě kola (semi finále a finále). V případě účas ti os mi a méně teamů se
koná pouze jedno kolo. V případě remízy v semifinále mus í team předvés t jinou ka ta . V případě
remízy ve finále může team předvést ka ta ze semifinále. Team tedy musí mít připra veny
a l espoň dvě kata.
Žáci (7-13 let):
Junioři, Senioři, Masters:

Hei an Shodan a ž Heian Godan
l i bovolná kata

Kumi te a Kumite team:

STV, mi nimálně 6. kyu
Vš echny ka tegorie Ippon Han Shobu
Žá ci a dorost (7-15 l et), zápas 90 s ec.
Juni oři, U20, Senioří a Masters, zá pas 120 s ec.
Počet čl enů teamu 3+1

Ya kusoku kumite:

SKIF obra nné kombinace js ou preferovány
Koha ku s ystém:
Gohon kumite: Ka ždý zá vodník musí provést pět útoků džodan oi-cuki a pět útoků čudan oiuCuki , ka ždý zá vodník musí předvést jednu obrannou techniku na každý typ útoku (tedy ka ždou
obra nnou techniku pětkrát).
Sanbon kumite: Ka ždý zá vodník musí předvést tři útoky: džodan oi-cuki, čudan oi-cuki, čudan
ma e-geri. Každý zá vodník musí předvést jednu obrannou techniku na každý útok
Kihon ippon kumite: ka ždý zá vodník musí provést pět útoků: džodan oi-cuki , čudan oi -cuki,
čudan mae-geri , čudan yoko-geri -kekomi, džodan mawashi geri . Ka ždý zá vodník musí předvést
jedn u obrannou techniku na každý útok, každý zá vodník musí předvést jiné obranné techniky.
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Informace
Obecné shrnutí
Startovné

Vedení soutěže:

Kamil Guzek, David Sirový

Hlavní rozhodčí:

Pavel Švojgr

STK:

Jiří Kotala

Lékař:

MUDr. Dana Valentová

I

Podmínky účasti:
Platný průkaz karate (SKIF, ČSKe, JKA), platnou členskou známku SKIF (známku SKIF
možno zakoupit na místě při prezentaci, cena 200Kč). Prohlášení o zdravotní způsobilosti
(viz. příloha 2).
Chrániče:
Povinné jsou chrániče zubů, dále chrániče rukou SKIF standard (bílé). Chrániče WKF
approved (červené a modré) jsou tolerovány. Suspenzory a chrániče hrudi (pro dívky a
ženy) jsou doporučovány. Chrániče holení a botičky jsou zakázány. Chrániče hrudi (body
protektory) jsou pro žákovské a dorostenecké kategorie (7-15 let) povoleny.
Startovné:
100 Kč za každou přihlášenou kategorii
250 Kč za start v teamové soutěži
Protesty:
U hlavního rozhodčího, písemně s nevratným poplatkem 500 Kč.
Registrace:
Registrační formulář zasílejte na email info@hpz-karate.cz, nebo využijte databázi ČUBU.
Registraci proveďte nejpozději do 13. 12. 2018.
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Příloha 1
Přihláška na soutěž

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ
Klub:
Soutěž: SKIF PRAGUE OPEN 2018 – součást nominačního sytému

Datum: 16. 12. 2018

Kouč:

E-mail:

Mobil:

* SKIF2019 – mám zájem také o kategorii dle věkového limitu SKIF2019 (www.skif2019.com)
č.

Příjmení a jméno

Datum
narození

STV

Kata

Kata
Tým

Kumite

Kumite
Tým

SKIF 2019

1.

Např. Novotný Jan

dd.mm. rrrr

6.kyu

Ano

Ano

-30kg

Ne

Ano

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Příloha 2
Prohlášení o zdravotní způsobilosti

Prohlášení
Já, níže podepsaný, tímto jako zákonný zástupce prohlašuji, že závodník

........................................................................................., nar. ..............................,
je po zdravotní stránce plně schopen absolvovat níže uvedenou soutěž. Beru na vědomí, že níže
uvedený pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za zranění, nehody, škody a nemoci, které by
mi mohly závodníkovi vzniknout v souvislosti s jeho účastí na níže uvedené soutěži.
Dále prohlašuji, že jsem seznámen s propozicemi níže uvedené soutěže.

Pořadatel: HPZ karate z.s. ve spolupráci s SKIF CZ

Soutěž:
SKIF PRAGUE OPEN 2018, součást nominačního systému na světový šampionát SKIF 2019
Datum soutěže: 16. 12. 2018

V ......................................................... dne ..................................

Jméno: ......................................................

datum narození: .......................................

.........................................................
Podpis
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