
 

  



 

 

Propozice 

1. kolo Jihomoravského poháru talentů a 

Krajského poháru v karate JSK ČSKe 2022 
 

Kategorie: žáci, dorost, junioři 

 

1. Pořadatel:  Karate Klub Dragons Rosice, z.s. ve spolupráci s JSK ČSKe 

2. Datum soutěže: neděle 20. března 2022 

3. Místo konání:  Palackého nám. 291, Rosice, 665 01, 

GPS: 49.1808375N, 16.3898928E 

4.     Ředitel soutěže:  Ondřej Křı́ž, tel.: 608 516 291, kriz@karate-dragons.cz 
 

5.       Hlavní rozhodčí:              Bronislav Puzrla, tel.: 607 189 305,  
                                                      e–mail: puzrla@gojuryu.cz 
     ostatní deleguje úsek rozhodčích JSK ČSKe 
 
5. Lékař:   zajišťuje pořadatel 

6. Pravidla soutěže: Krajský pohár dle pravidel WKF a dodatků ČSKe 

     Pohár talentů dle pravidel ČSKe platných od 1.1.2020  

7. Časový harmonogram: 

• 8:00 – 8:30 upřesnění registrace poháru talentů JSK ČSKe 

• 9:00  zahájení soutěže  

• 12:00 – 13:00 slavnostní nástup a upřesnění registrace KP JSK ČSKe 

• 13:00  zahájení Krajského poháru JSK ČSKe 

• 18:00   předpokládané ukončení akce 

8. Kategorie:  viz. Příloha č.1 - Kategorie Poháru talentů a Krajského poháru 

9. Ceny:    1. – 3. místo – medaile a diplom 

10. Ubytování:   Zajišťuje každý sám na svoje náklady. 

11. Protesty:  s poplatkem 1.000, - Kč u hlavního rozhodčího 
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12. Startovné a přihlášení soutěž:  

• registrace na soutěž nejpozději do 18. 3. 2022 prostřednictvím databáze ČUBU 

http://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/souteze  

• startovné Jihomoravský pohár talentů 250,- Kč za osobu  

• startovné Krajský pohár JSK ČSKe 250,- Kč za osobu  

(splatné na místě při prezentaci) 

• není možné dohlásit nového závodníka v den soutěže   

• lze provádět pouze změny nebo vymazání registrovaného závodníka 

• dle soutěžního řádu – zástupce klubu při prezentaci, 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. 

• Závodů se smí účastnit závodníci z klubů, které mají platné členství v JSK ČSKe z.s. 

 

13. Informace ke startu ve více kategoriích:  

a) Krajský Pohár JSK ČSKe 

i. Závodníci mohou startovat v kategorii dle data konání soutěže 

ii. Závodníci mohou startovat v kategorii o jednu výše v případě, že budou startovat 

v této kategorii na MČR ČSKe. Přestupný datum pro tuto kategorii je datum konání 

MČR ČSKe tj. 3.-4. 12. 2022 (tuto skutečnost je nutné oznámit STK při registraci) 

iii. Závodníci mohou startovat pouze v jedné věkové kategorii 

b) Jihomoravský pohár talentů ČSKe 

i. Závodníci mohou startovat v kategorii dle data konání MČR Beginner tj. 27.11.2022 

ii. Závodníci mohou startovat v kategorii dle data konání soutěže (tuto skutečnost je 

nutné oznámit STK při registraci) 

iii. Závodníci mohou startovat pouze v jedné věkové kategorii 

 

Upozornění: 

• Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě neobsazení nebo minimálního 

obsazení kategorie. 

 

 

Za pořadatele:    Za STK JSK ČSKe: 

      Ondřej Kříž                           Ing. Ladislav Jeleček 

 

 

Bronislav Puzrla 

předseda JSK ČSKe 
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Příloha č. 1 – Kategorie Poháru talentů a Krajského poháru 

1. KATEGORIE JIHOMORAVSKÉHO POHÁRU TALENTŮ ČSKE  

KARATE AGILITY: * Děvčata do 7 let  ≤ 8.kyu   
  Chlapci do 7 let  ≤ 8.kyu   
  Mladší žáci 8-9 let  ≤ 8.kyu 
  Mladší žákyně 8-9 let  ≤ 8.kyu 
  Mladší žáci 10-11 let  ≤ 8.kyu 
  Mladší žákyně 10-11 let  ≤ 8.kyu 
  Starší žáci 12-13 let  ≤ 8.kyu 
  Starší žákyně 12-13 let  ≤ 8.kyu 
  Open chlapci-muži 14+  bez + 7.kyu 
  Open dívky-ženy 14+  bez + 7.kyu 

 
KIHON IDO: * Děvčata do 7 let  ≤ 8.kyu   
  Chlapci do 7 let  ≤ 8.kyu   
  Mladší žáci 8-9 let  ≤ 8.kyu 
  Mladší žákyně 8-9 let  ≤ 8.kyu 
  Mladší žáci 10-11 let  ≤ 8.kyu 
  Mladší žákyně 10-11 let  ≤ 8.kyu 
  Starší žáci 12-13 let  ≤ 8.kyu 
  Starší žákyně 12-13 let  ≤ 8.kyu 
  Open chlapci-muži 14+  bez + 7.kyu 
  Open dívky-ženy 14+  bez + 7.kyu 

 
KUMITE BALLOON: * Děvčata do 7 let  ≤ 8.kyu   
  Chlapci do 7 let  ≤ 8.kyu   
  Mladší žáci 8-9 let  ≤ 8.kyu 
  Mladší žákyně 8-9 let  ≤ 8.kyu 
  Mladší žáci 10-11 let  ≤ 8.kyu 
  Mladší žákyně 10-11 let  ≤ 8.kyu 
  Starší žáci 12-13 let  ≤ 8.kyu 
  Starší žákyně 12-13 let  ≤ 8.kyu 

 
KATA BEGINNER:  Děvčata do 7 let  7.kyu   
  Chlapci do 7 let  7.kyu    
  Mladší žáci 8-9 let  7.kyu  
  Mladší žákyně 8-9 let  7.kyu  
  Mladší žáci 10-11 let  7.kyu  
  Mladší žákyně 10-11 let  7.kyu  
  Starší žáci 12-13 let  7.kyu  
  Starší žákyně 12-13 let  7.kyu 
  Open chlapci-muži 14+   8.kyu + 7.kyu 
  Open dívky-ženy 14+  8.kyu + 7.kyu  

 
KUMITE BEGINNER:  Děvčata do 7 let  7.kyu    
  Chlapci do 7 let  7.kyu    
  Mladší žáci 8-9 let  7.kyu  
  Mladší žákyně 8-9 let  7.kyu  
  Mladší žáci 10-11 let  7.kyu  
  Mladší žákyně 10-11 let  7.kyu  
  Starší žáci 12-13 let  7.kyu  
  Starší žákyně 12-13 let  7.kyu 

*) kategorie ≤ 8.kyu = s omezením bez stupně technické vyspělosti až do max. výše 8.kyu 

 



 

2. KATEGORIE KRAJSKÉHO POHÁRU JSK ČSKE 

 
KATA:  Mladší žáci 7-9 let (systém ABA) 6.kyu a výše** 
  Mladší žákyně 7-9 let (systém ABA)  6.kyu a výše** 
  Mladší žáci 10-11 let (systém ABCA)  6.kyu a výše** 
  Mladší žákyně 10-11 let (systém ABCA)  6.kyu a výše** 
  Starší žáci 12-13 let (systém ABCDA) 6.kyu a výše** 
  Starší žákyně 12-13 let (systém ABCDA) 6.kyu a výše** 
  Dorostenci 14-15 let pravidla WKF 6.kyu a výše** 
  Dorostenky 14-15 let pravidla WKF 6.kyu a výše** 
  Junioři 16-17 let pravidla WKF 6.kyu a výše** 
  Juniorky 16-17 let pravidla WKF 6.kyu a výše** 

 
KUMITE: Mladší žáci 7-9 let (-27 kg, -32 kg, +32 kg) 6.kyu a výše** 
  Mladší žákyně 7-9 let (-30 kg, +30 kg)  6.kyu a výše** 
  Mladší žáci 10-11 let (-30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg) 6.kyu a výše** 
  Mladší žákyně 10-11 let (-35 kg, -42 kg, +42 kg) 6.kyu a výše** 
  Starší žáci 12-13 let (-39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg) 6.kyu a výše** 
  Starší žákyně 12-13 let (-42 kg, -50 kg, +50 kg) 6.kyu a výše** 
  Dorostenci 14-15 let (-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg) 6.kyu a výše** 
  Dorostenky 14-15 let (-47 kg, -54 kg, +54 kg) 6.kyu a výše** 
  Junioři 16-17 let (-55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg) 6.kyu a výše** 
  Juniorky 16-17 let (-48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg) 6.kyu a výše** 

 
KATA TÝM:  žáci a žákyně 7 až 13 let      (jakékoliv 3členné družstvo[smíšené/nesmíšené]) 
  Juniors team 14 až 20 let     (team muži nebo team ženy) 

 
 

**) Pro start v kategorii KRAJSKÉHO POHÁRU je povolen start se 7. kyu s podmínkou získání 6. kyu nejpozději 

ke dni startu na kvalifikační soutěži pro MČR v karate ČSKe a splnění tak povinnosti minimálním 6. kyu pro 

účastníky MČR dle soutěžního řádu ČSKe. 

 
 
 
 
 
 


