
Národní pohár mládeže ČSKe – 2. kolo 
 

 
Pořadatel:                  FIGHT CLUB České Budějovice a ČESKÝ SVAZ KARATE 

Datum soutěže: Neděle 23.10. 2016 

Místo konání: TJ Sokol, Sokolský ostrov 462/1, České Budějovice 1, 370 01 
Ředitel soutěže: Petr Beníšek, 608 860 845, p.benisek@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí: Vladimír Janda, ostatní deleguje úsek rozhodčích ČSKe  
Ubytování: Soutěžící a rozhodčí individuálně 

Pravidla: WKF s dodatky ČSKe - platný průkaz karate, platná lékařská prohlídka, platná 

elektronická známka ČSKe 2016 

 

Kategorie: 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 žákyně12 až 13 let (-42 kg, -50 kg, +50 kg)
 -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. 

 
Registrace na soutěž: 

Registrace na soutěž nejpozději do 19.10. 2016 -  databáze  
ČUBU – www.cubu.info, startovné za každou kategorii 200,- Kč, kata tým 
200,- Kč. Startovné se hradí bankovním převodem na účet ČSKe do 21. 10. 
2016 Licence kouče 50,- Kč na závod, 100,- Kč na celou sezónu 

 
Protesty: Protesty s  poplatkem 300,- Kč u ředitele soutěže 
 

mailto:p.benisek@seznam.cz
http://www.cubu.info/


Časový harmonogram: 
 

 8:00 – 8:30  Prezentace kata (kumite) 
 9:00   Zahájení soutěže kata 
 do 10:30   Prezentace kumite 
 11:00  Slavnostní nástup a vyhlášení výsledků kata 
 11:30  Zahájení soutěže kumite (vyhlašování výsledků kumite v průběhu soutěže) 
 16:00  Ukončení soutěže 

 
Ceny: Medaile, diplom, ceny sponzorů 

 
 

 Důležité upozornění: 

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. 

 
O vrácení startovného za nezúčastněné závodníky lze požádat zaslaním žádosti a lékařské 
prohlídky do 10ti dnů od data konání soutěže na sekretariat svazu. 

 
Možné dohlášení závodníků po skončení registrace v databázi do pátku 21. 10. 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: Do haly bude (kromě rozhodčích, pořadatelů, hostů) umožněn přístup pouze ve 
sportovní obuvy nebo s návleky) - ostatní pouze na tribuně! 
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