
   

 

 

 

 

 

 

   

 

             
Pořadatel:  Český svaz karate, Jihomoravský svaz karate ČSKe 

ve spolupráci s KARATE klub ŠIN – MU Hodonín, z.s. 

Datum konání:             sobota, 05.10.2019 

Místo konání:               Sportovní hala TEZA Hodonín, Lipová alej 4110/23, HODONÍN 

 

Ředitel soutěže:                    LETOCHA Pavel  
Rozhodčí:                            deleguje KR ČSKe  
Lékař:                                 zajišťuje pořadatel  
Pravidla soutěže:                  WKF, dodatky ČSKe, soutěžní řád ČSKe  
Ubytování:                           zajišťuje si každý sám na svoje náklady 
  
Časový harmonogram:  

00 – 8:30 prezentace kata  

00 zahájení disciplíny kata  

ntace kumite dle harmonogramu na www.czechkarate.cz – zveřejněno po ukončení on-line             

  registrace  

 

 
 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:  

mladší žáci a žákyně 7 až 10 let  

starší žáci a žákyně 11 až 13 let  

KUMITE:  

mladší žákyně 7 až 9 let (-30 kg, +30 kg)  

mladší žáci 7 až 9 let (-27 kg, -32 kg, +32 kg)  

mladší žákyně 10 až 11 let (-35 kg, -42 kg, +42 kg)  

mladší žáci 10 až 11 let (-30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg)  

starší žákyně 12 až 13 let (-42 kg, -50 kg, +50 kg)  

starší žáci 12 až 13 let (-39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg)  
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PROPOZICE 

2. kolo Národního poháru Českého svazu karate  

ŽACTVO 
 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

Ostatní:  
podmínkou je min. 6. kyu.  
Povinné jsou chrániče zubů, rukou a kompletní nohou, dívky hrudníku.  
Chránič trupu je doporučený. Žákům doporučeny chrániče na genitálie 
Převažováni budou všichni závodníci účastnící se disciplíny kumite  

Bez registrační karty nebude trenérům umožněn vstup na soutěžní plochu  

Do haly pouze v čisté sportovní obuvi – včetně rodičů a diváků  
Protesty: s poplatkem 500,- Kč u hlavního rozhodčího  
Soutěžní podmínky: Průkaz karate, platná lékařská prohlídka a čl. známka na rok 2019  
Ceny: 1. – 3. místo – medaile a diplom  
Startovné a přihlášení na Národní pohár žactva:  

registrace na soutěž nejpozději do 02.10.2019 přes databázi ČUBU  www.cubu.info   

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

roční licence koučů: kouč – karate (150,- Kč / duplikát 100 Kč), kouč – doprovod (100 Kč / duplikát 50 Kč)  

  platba startovného převodem na účet ČSKe nejpozději do 04.10.2019  

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  

Informace ke startu po skončení registrace v databázi: Rozhodnutím VV ČSKe lze po stanovené uzávěrce pro 
registraci provést dodatečnou registraci až do pátku 04.10.2019 do 12:00 hod. za dvojnásobné startovné (tedy 
400,- Kč za každou kategorii) – tato registrace se provádí rovněž prostřednictvím databáze ČUBU. Po tomto 
termínu nebude dodatečná registrace možná  

Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím přihlašovací 
databáze na www.cubu.info , se účastník zavazuje zúčastnit se akce a zároveň uhradit celkovou cenu za 
soutěž, a to i v situaci, že se soutěže nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho neúčasti. Prominutí úhrady je 
možné pouze na základě písemného souhlasu ČSKe, nebo odhlášením ve stanoveném termínu pro registraci.  

Startovné za nezúčastněné závodníky může být vráceno na základě zaslané žádosti a lékařské prohlídky do 
10ti dnů od data konání soutěže na sekretariát ČSKe ( info@czechkarate.cz )  

 

 

za pořadatele :                                                    za STK ČSKe: 
LETOCHA Pavel                                                      Mgr. Jiří Kotala 
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