
                             Český svaz karate                   

Mistrovství České republiky 2019 

Finále České ligy karate kumite týmů 2019 
 

 

Pořadatel:  Český svaz karate ve spolupráci s Česká marketingová s.r.o., 

Datum:  7. a 8. prosince 2019 

Místo:   UNYP ARENA Podvinný Mlýn 

   Kovanecká 2405/27, Praha 9 

   (N 50°6.50548', E 14°29.21780'), http://www.unyp-arena.cz/  

Ředitel turnaje: Michal Kopecký 

Rozhodčí:  deleguje KR ČSKe, hlavní rozhodčí Umberto Bedendo 

Lékař:   zajišťuje pořadatel 

Podmínky startu: platný průkaz karate nebo budo 

elektronická známka ČSKe 2019 

platný lékařský posudek 

na MČR mohou startovat pouze závodníci z nominační listiny STK ČSKe 

(s výjimkou disciplíny kata tým a kategorie Masters) 

ve finále ligy kumite týmů mohou startovat pouze týmy, které postoupily ze 

základní části ligy 

další podmínky startu vyplývají ze soutěžního řádu ČSKe 

Pravidla:  WKF včetně dodatků ČSKe 

Protesty: písemně s poplatkem 500,- Kč (protest musí být učiněn neprodleně po 

sporném utkání. V případě úspěšného protestu se poplatek vrací). 

Harmonogram:  

PÁTEK 6. 12.  19:00 – 21:00 registrace závodníků kategorií juniorů, U21, seniorů a Masters 

     možnost převážení závodníků kategorií juniorů, U21 a seniorů 

 

SOBOTA 7. 12. 7:45 – 8:30 registrace závodníků disciplíny kata a kata tým kategorií juniorů,  

U21, seniorů a Masters 

http://www.unyp-arena.cz/


9:00  zahájení disciplín kata a kata tým 

   do 9:30  registrace závodníků disciplíny kumite kategorií juniorů,  

U21, seniorů a Masters 

převažování závodníků kategorií juniorů, U21 a seniorů 

cca 10:30 Finálový blok kata všech kategorií, kromě kategorií seniorů 

zahájení disciplíny kumite jednotlivci 

14:00 – 16:00 FINÁLOVÝ BLOK seniorských kategorií kata a kumite 

  (přímý přenos ČT SPORT) 

od 16:00 Finálový blok ostatních kategorií + vyhlášení výsledků 

Finále ligy kumite týmů juniorů a seniorů + vyhlášení výsledků 

    

od 12:00 možnost registrace závodníků z kategorií žactva a dorostu 

     možnost převážení závodníků kategorií žactva a dorostu 

 

přesný harmonogram včetně rozmístění kategorií na jednotlivá tatami bude 

zveřejněn po ukončení registrace na turnaj na www.czechkarate.cz  

 

NEDĚLE 8. 12.  7:45 – 8:30 registrace závodníků disciplíny kata a kata tým žactva a dorostu 

9:00  zahájení disciplín kata a kata tým 

   do 9:30  registrace závodníků disciplíny kumite žactva a dorostu 

převažování registrovaných závodníků kategorií žactva a dorostu 

cca 10:30  Finálový blok kata  

Zahájení disciplíny kumite a Finále ligy kumite týmů dorostu 

cca 17:00 vyhlášení výsledků všech kategorií kumite 

 

přesný harmonogram včetně rozmístění kategorií na jednotlivá tatami bude 

zveřejněn po ukončení registrace na turnaj www.czechkarate.cz 

 

Soutěžní kategorie: 

SOBOTA 7.12. 

KATA JEDNOTLIVCI 

 junioři / juniorky (16-17 let) 

 muži U21 / ženy U21 (18-20 let) 

 muži / ženy (16 a více let) 

 Masters muži U50 (40 až 49 let) 

 Masters ženy U45 (35 až 44 let) 

 Masters muži 50+ (50 a více let) 

 Masters ženy 45+ (45 a více let) 

http://www.czechkarate.cz/
http://www.czechkarate.cz/


KATA TÝM 

 junioři / juniorky (14-17 let) 

 muži / ženy (16 a více let) 

 

 

 

 

 

KUMITE JEDNOTLIVCI

 junioři -55, -61, -68, -76, +76 kg 

 muži U21 -60, -67, -75, -84, +84 kg 

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

 Masters muži BRH 

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

 ženy U21 -50, -55, -61, -68, +68 kg 

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

 Masters ženy BRH 

 

KUMITE TÝM – FINÁLE ČESKÉ LIGY KARATE KUMITE TÝM 

 junioři / juniorky 

 muži / ženy 

 

NEDĚLE 8.12. 

KATA JEDNOTLIVCI 

 ml. žáci / ml. žákyně (7-9 let) 

 ml. žáci / ml. žákyně (10-11 let) 

 st. žáci / st. žákyně (12-13 let) 

 dorostenci / dorostenky (14-15 let) 

KATA TÝM 

 žáci / žákyně (7-13 let) 

 

 

KUMITE JEDNOTLIVCI 

 ml. žáci 7-9 -27, -32, +32 kg 

 ml. žáci 10-11 -30, -35, -41, +41 kg 

 st. žáci  -39, -45, -52, -60, +60 kg 

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

 ml. žákyně 7-9  -30, +30 kg 

 ml. žákyně 10-11  -35, -42, +42 kg 

 st. žákyně   -42, -50, +50 kg 

 dorostenky  -47, -54, +54 kg 

 

KUMITE TÝM – FINÁLE ČESKÉ LIGY KARATE KUMITE TÝM 

 dorostenci / dorostenky 

 

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

 registrovat se mohou pouze nominovaní závodníci (s výjimkou otevřených 

kategorií) 

 registraci je třeba provést do 12.11.2019 (týká se nominace z NP) 

http://www.cubu.info/


 po tomto datu budou neregistrovaní závodníci nominovaní z NP z nominace 

vymazáni, následně bude možná dodatečná registrace pro závodníky, kteří se 

takto dostanou na uvolněná postupová místa z NP, a to do 24.11.2019 

 otevřené disciplíny, disciplínu kumite tým a závodníky postupující 

z kvalifikačního turnaje lze registrovat do 24.11.2019 

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. 

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 10 ti dnů od data konání soutěže na sekretariát ČSKe 

(info@czechkarate.cz) 

 
Startovné:  200,- Kč za každou kategorii 
   hradí se bankovním převodem na účet ČSKe nejpozději do 04.12.2019 
 
Další informace: Každý kouč musí mít kartu kouče: 

kouč – karate (150,- Kč | duplikát 100,- Kč) 
kouč – doprovod (100,- Kč | duplikát 50,- Kč) 
 

 UPOZORNĚNÍ: všichni závodníci v disciplíně kumite jednotlivci (kromě 
kategorií Masters) 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.  

 

 

    za pořadatele       za STK ČSKe 
                Michal Kopecký         Jiří Kotala 

http://www.cubu.info/
mailto:info@czechkarate.cz

