Memoriál
Ing. Jiřího Fuchse
V. ročník soutěže 2016

1. Pořadatel: TJ KARATE Praha (www.tjkaratepraha.cz) za podpory Pražského svazu karate (www.pske.cz)
2. Datum a místo konání: sobota 17. 9. 2016 | Tělocvičná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady
Polská 2400/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
3. Ředitel soutěže: Dr. Jan Moravec ( +420 737 20 48 59)
4. Hlavní rozhodčí: pan Vladimír Janda
5. Registrace: přihlašování do půlnoci do středy 14.09.2016 na stránkách www.cubu.info
Startovné se platí na místě v hotovosti.
6. Soutěžní podmínky: Platný průkaz Karate (lékařská prohlídka ne starší jednoho roku, nutná
pro soutěž Kata i Kumite!) Kategorie WKF známka ČSKe 2016.
7. Pravidla: Soutěží se dle obecně platných pravidel WKF
8. Chrániče: dle pravidel WKF.
9. Časový harmonogram:

08:00 - 08:30 Prezentace všech soutěžních disciplin
(Kumite možno prezentovat až do 11:00)
09:00 Zahájení turnaje, po ukončení všech kategorií
Kata bude slavnostní nástup a ocenění medailových
závodníků v soutěži kata.

13:00 Zahájení soutěže kumite

10. Startovné: 200,- Kč za jednotlivce,
200,- Kč za Kata Team
11. Protesty: Písemně ihned po skončení utkání
u hlavního rozhodčího
s poplatkem 300,- Kč.
12. Ceny: 1. místo pohár, medaile a diplom,
2. a 3. místo medaile a diplom

..………………………………
Jan Bartoš
Předseda TJ Karate Praha

.………………………….
Dr. Jan Moravec
Ředitel soutěže

Podrobný rozpis soutěžních disciplín
Soutěžní kategorie pro 6. kyu a vyšší

K A T A – pravidla WKF

K U M I T E – pravidla WKF

Mladší žáci I. (7-9 let)
Mladší žáci II. (10-11 let)
Starší žáci (12-13 let)
Dorostenci (14-15 let)
Junioři (16-17 let)
Senioři (+16 let)
Masters muži (+40 let)

-27 kg -32 kg
-30 kg -35 kg
-39 kg -45 kg
-52 kg -57 kg
-55 kg -61 kg
(+18 let) -60 kg
(+40 let) BRH

Mladší žákyně I. (7-9 let)
Mladší žákyně II. (10-11 let)
Starší žákyně (12-13 let)
Dorostenky (14-15 let)
Juniorky (16-17 let)
Seniorky (+16 let)
Masters ženy (+35 let)

-30 kg +30 kg
-35 kg +35 kg
-42 kg -50 kg
-47 kg -54 kg
-48 kg -53 kg
(+18 let) -50 kg
(+35 let) BRH

+32 kg
-41 kg
-52 kg
-63 kg
-68 kg
-67 kg

+41 kg
-60 kg
-70 kg
-76 kg
-75 kg

+60 kg
+70 kg
+76 kg
-84 kg +84 kg BRH

+50 kg
+54 kg
-59 kg +59 kg
-55 kg -61 kg -68 kg +68 kg BRH

KATA TEAM

Junioři MIX (-15 let)
Senioři MIX (16-34 let)
Masters MIX (+35 let)
Tři věkové kategorie, bez rozdílu pohlaví!
(varianty: 3 muži, 3 ženy, nebo smíšený tým - 2 muži a 1 žena nebo 2 ženy a 1 muž).
Finále - bez bunkai! Všichni členové týmu musí splňovat věkový limit v dané kategorii.

Speciální kategorie

Soutěžní kategorie pro 8. kyu a 7. kyu

KATA

Chlapci (6-9, 10-12, 13-14 let) 8.Kyu + 7.Kyu
Dívky (6-9, 10-12, 13-14 let) 8.Kyu + 7.Kyu
Junioři MIX (muži+ženy) 8.+7.Kyu (15-17 let)
Senioři MIX (muži+ženy) 8.+7.Kyu (18-34 let)
Masters MIX (muži+ženy) 8.+7.Kyu (+35 let)
(Kata 8. + 7.Kyu – libovolná Kata, možno opakovat)

(KUMITE BRH možno prezentovat u stolku STK po skončení kategorií Seniorů a Seniorek.)

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 TJ Sokol nebo v přilehlých ulicích na
příslušných zónách viz mapka.

Těšíme se na Vaší účast !
www.tjkaratepraha.cz

