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空手は義の補け
(karate wa gi no tasuke)
Karate je pomocníkem spravedlnosti

Gičin Funakoši
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Pozvání
David Sirový
Organizátor SKIF Prague Open
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Vážení karatisté,
je mi ctí pozvat vás letos na třetí ročník celorepublikové soutěže SKIF Prague Open 2021.
Jakkoli se straním veškerých politických proklamací a vždy usiluji o to, aby karate a lidé, kteří
se okolo karate pohybují byli soustředěni jen na cvičení těla a ducha a aby vyznávali správný
a společností akceptovatelný žebříček hodnot, rád bych vyjádřil naději v tom, že po letošních
volbách do PS České republiky nám všem odpadla občanská povinnost a že se můžeme opět
pustit do práce, totiž výchovu našich cvičenců a jejich vedení tak, aby byli přínosem společnosti
a byli její záštitou nejen v současné době, ale rovněž v budoucích dobách.
Je důležité si uvědomit, že jako trenéři máme nad svými cvičenci významnou „moc“ a že jsou
to právě oni, kdo nás sledují. Sledují jak se chováme, jak reagujeme v určitých situacích, jak
hovoříme, jak reagujeme na vstupy, a mohou si z nás brát příklad.
Vím, že všichni, kdo vyznávají Karate Do, předávají své zkušenosti dále v nejlepším duchu,
s nejlepším vědomím a s nejlepším úsilím. Dovolte, abych Vám za to poděkoval a požádal vás,
abyste v duchu Karate Do organizovali své cvičence a vedli je k férovému boji.
Letošní ročník byl náročný na logistickou organizaci, zejména s ohledem na zajištění soutěže
samotné, ale díky podpoře zastupitelů Prahy 15, zejména pak paní Lucie Prinzové, je možné
tento ročník uskutečnit bez větších omezení.
Pokud jsem zmínil omezení, jedno z nich nám nadále přetrvává, a tím jsou nastavení a
požadavky okolo COVID-19. Proto si na vás dovolím klást již nyní žádost o respektování
obecně planých nařízení, i pokynů, které vám mohou být uděleny organizátory soutěže
(například nošení roušky, nebo setrvání na tribuně, pokud nebudete přímo soutěžit). Věřte
prosím, že se nejedná o náš rozmar, ale o možnost uspořádat soutěž a zůstat nadále soutěžím
SKIF k dispozici, a to také s ohledem na případné kontroly, které nejsou vyloučeny. Ze
stejného důvodu nebyly osloveny zahraniční kluby s návrhem k jejich účasti.
Děkuji vám všem za milou návštěvu a účast a přeji vám mnoho úspěchů.

Za HPZ karate a celý jeho tým

David Sirový
david.sirovy@hpz-karate.cz
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Budova haly
Sportovní hala Dolní Břežany
Místo konání SKIF Prague
Open 2021
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Dolní Břežany jsou moderní a atraktivní místo pro život a za poslední roky prošly zásadní
proměnou. Vedení obce se dlouhodobě zabývá kultivací veřejného prostoru a při realizaci
nových projektů klade důraz na architektonické a urbanistické hledisko. Zásadní rekonstrukcí

お

a rozšířením prošel také areál základní školy, na který sportovní hala navazuje a je další
etapou jeho rozvoje. Břežanská škola získala nové prostory pro výuku tělocviku, halu využívají

け

místní sportovní kluby a ve večerních hodinách slouží rekreačním sportovcům z řad veřejnosti.
Velkorysý interiér haly umožní její využití pro pořádání kulturních a společenských akcí.

る

Budova stojí na hraně zastavěného území v těžišti velké rozvojové plochy. Atraktivní
architektonický koncept – prostorový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu – reaguje na současné

生
誕
の

požadavky i neznámou budoucnost. Realizace a provoz haly mohou být impulsem a inspirací
pro další růst obce, proto má vazba na okolí a veřejný prostor stejný význam jako přirozené
napojení

základní

školu.

Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí
okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí
menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do
terénu,

調

na

vymezuje

hranici

veřejného

prostoru

a

tvoří

přirozený

amfiteátr.

Exteriér halu od školy odlišuje, interiér na ni naopak navazuje kombinací bílých a šedých
povrchů a masivního dřeva. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je

和

orientován kolmo k ulici a parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje
spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá
z haly součást školy. Srdcem je sportovní plocha 45 x 25 m s výškou 8-9 m dělená příčně na
tři části mobilními roletami.
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Soutěž (základní informace)
Sobota, 30. 10. 2021
Sportovní hala Dolní Břežany
Na Vršku 290, Dolní Břežany
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Lékař
Pravidla soutěže
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Ceny
Protesty
Podmínky účasti

Startovné
Registrace

Logo Praha 15 –
sponzor události

Logo HPZ karate
organizátor

HPZ karate, David Sirový, david.sirovy@hpz-karate.cz
Pavel Švojgr
zajišťuje pořadatel
dle pravidel SKIF CZ a soutěžního řádu SKIF CZ
07:30 – 08:30 registrace
08:30 – 08:45 porada rozhodčích
09:00
předpokládané zahájení soutěže (bez nástupu)
16:00
předpokládaný konec soutěže
1., 2. a 3. místo medaile a diplom
Písemně s poplatkem 500 Kč u hlavního rozhodčího.
Známka SKIF CZ pro rok 2021 (možno dokoupit přes databázi cubu.info.
Neregistrované kluby kontaktují v předstihu pořadatele. Pro účast na
kumite min. 6. KYU, start ve vyšší věkové kategorii je možný. V kata bez
prohlášení, v kumite s vyplněným formulářem, viz. příloha.
Za přihlášeného jednotlivce 150 Kč / za přihlášení týmu 250 Kč. Splatné
na místě registrace v den konání soutěže.
Prostřednictvím databáze cubu.info nejpozději do 27.10.2021. Změna
nebo výmaz soutěžícího je možná na místě v době registrace
soutěžících.

Zástupce klubu 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.
Upozornění:
Při vstupu do sportovní haly je potřeba prokázat bezinfekčnost vůči infekci Covid-19 dle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Dle vývoje může docházet k organizačním
změnám.
Každý účastník se bude řídit instrukcemi pořadatele, zejména ve vztahu nařízení
Ministerstva zdravotnictví ČR. Pořadatel bude případné postihy vydané dozorující
autoritou, uplatňovat vůči osobě nebo osobám, které jeho nařízení neuposlechli a které
mělo za následek další řízení u kontrolních orgánů Ministerstva vnitra ČR, nebo jím
dedikované zástupce nebo jiné státní dozorující orgány.
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V oblasti sportovní haly je umístěno malé parkoviště, kde lze bez komplikací odstavit vůz.
V případě, že by toto parkoviště bylo naplněno, je možno ponechat vozy před místí základní
školou. Adresa školy, která je vzdálena cca 3 minuty pěší chůze je tato: Na Vršku 290, 252 41
Dolní Břežany.

Pro úplnost: Ubytování ani stravování není pořadatelem zajištěno.
Níže zakreslená mapka slouží k lepší orientaci….
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Plány haly
Sobota, 30. 10. 2021
Sportovní hala Dolní Břežany
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S ohledem na aktuální nařízení pro obdobné akce, jako je SKIF Prague Open, bude
vyhodnocení jednotlivých kategorií provedeno ihned po ukončení dané kategorie. Spolu
s vyhodnocením budou rozdávány diplomy a medaile.
Opakovaně apeluji na doprovod závodníků, aby setrvával po celou dobu soutěže na určených
místech (na tribuně). To samé se týká soutěžících, kteří aktuálně nebyli vyvoláni na tatami
(prostor závodiště).
Na tatami je možné přijít pouze po vyvolání organizátorů a vstup je povolen jen soutěžícím a
jejich koučům.
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SKIF Prague Open 2021, propozice - kategorie

KATA /
7 - 9 let chlapci do 7.kyu
7 - 9 let chlapci od 6.kyu
7 - 9 let dívky do 7.kyu
7 - 9 let dívky od 6.kyu
10 - 11 let chlapci do 7.kyu
10 - 11 let chlapci od 6.kyu
10 - 11 let dívky do 7.kyu
10 - 11 let dívky od 6.kyu
12 - 13 let chlapci do 7.kyu
12 - 13 let chlapci od 6.kyu
12 - 13 let dívky do 7.kyu
12 - 13 let dívky od 6.kyu
14 - 15 let (dorost) chlapci
14 - 15 let (dorost) dívky
16 - 17 let (junioři) chlapci
16 - 17 let (junioři) dívky
18 - 19 let (U20) muži
18 - 19 let (U20) ženy
20 - 39 let (senioři) muži
20 - 39 let (senioři) ženy
40 - 49 let (Masters -50) muži
40 - 49 let (Masters -50) ženy
50 a více let (Masters +50) muži
50 a více let (Masters +50) ženy
KATA TEAM /
7 - 13 let chlapci
7 - 13 let dívky
7 - 13 let (mix)
14 - 17 let chlapci
14 - 17 let dívky
14 - 17 let (mix)
18 - 39 let chlapci
18 - 39 let dívky
18 - 39 let (mix)
40 a více let mix

JAKUSOKU KUMITE /
7-9 let mix do 7.kyu –
gohon kumite
7-9 let chlapci od 6.kyu –
sanbon kumite
7-9 let dívky od 6.kyu –
sanbon kumite
10-11 let mix do 7.kyu –
gohon kumite
10-11 let chlapci od 6.kyu –
sanbon kumite
10-11 let dívky od 6.kyu –
sanbon kumite
12-13 let mix do 7.kyu –
sanbon kumite
12-13 let chlapci od 6.kyu –
kihon ippon kumite
12-13 let dívky od 6.kyu –
kihon ippon kumite
14-15 let dorostenci – kihon ippon
kumite
14-15 let dorostenky – kihon
ippon
kumite
16-17 let junioři –
džiu ippon kumite
16-17 let juniorky –
džiu ippon kumite
18-19 let muži U20 –
džiu ippon kumite
18-19 let ženy U20 –
džiu ippon kumite
JAKUSOKU KUMITE TEM /
20 - 39 let mix
40 a více let mix

KUMITE /
7 - 9 let chlapci -30
7 - 9 let chlapci +30
7 - 9 let dívky -30
7 - 9 let dívky +30
10 - 11 let chlapci -35
10 - 11 let chlapci +35
10 - 11 let dívky -35
10 - 11 let dívky +35
12 - 13 let chlapci -50
12 - 13 let chlapci +50
12 - 13 let dívky -45
12 - 13 let dívky +45
14 - 15 let chlapci -60
14 - 15 let chlapci +60
14 - 15 let dívky -55
14 - 15 let dívky +55
16 - 17 let chlapci -65
16 - 17 let chlapci +65
16 - 17 let dívky -55
16 - 17 let dívky 55
18 - 19 let muži 70
18 - 19 let muži +70
18 - 19 let ženy -60
18 - 19 let ženy +60
20 - 39 let muži -65
20 - 39 let muži -75
20 - 39 let muži +75
20 - 39 let ženy -60
20 - 39 let ženy +60
40 - 49 let (Masters -50) muži
40 - 49 let (Masters -50) ženy
50 a více let (Masters +50) muži
50 a více let (Masters +50) ženy
KUMITE TEAM /
14 - 15 let chlapci
14 - 15 let dívky
16 - 17 let chlapci
16 - 17 let dívky
18 - 39 let muži
18 - 39 let ženy
40 a více let muži

Pozn. dvojité starty jsou povoleny (závodník tedy může startovat ve své věkové kategorii a zároveň ve
věkové kategorii o jednu vyšší), pokud to umožní harmonogram soutěže
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SKIF Prague Open 2021 - Pravidla

秋
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 minimálně 9. kyu
 kohaku system pro postup do finále, finále na bodový systém
 SKIF standardizace je preferována

žáci (7 - 13 let)

お

 kohaku systém: Heian Shodan až Godan (určí rozhodčí)
 finále – tokui kata: Heian Shodan až Godan, Tekki-Shodan, Bassai-dai, Jion, Kanku-dai and Empi

け

dorost (14 - 15 let)
 kohaku systém: Heian Shodan až Godan + Tekki Shodan (určí rozhodčí)
 finále – tokui kata: Heian Shodan až Godan, Tekki-Shodan, Bassai-dai, Jion, Kanku-dai, Empi, Gankaku,
Jitte, Bassai-sho a Kanku-sho

る

junioři (16 - 17 let)

生

U20, senioři, masters

誕
の
調
和

 kohaku systém: Heian Shodan až Godan + Tekki Shodan (určí rozhodčí)
 finále – tokui kata: libovolná kata (kromě Seienchin, Seipai, Gankaku-sho a Nijuhachi)
 kohaku systém: Bassai-dai, Jion, Kanku-dai a Empi (určí rozhodčí)
 finále – tokui kata: libovoná kata

KATA TEAM /
 Pokud bude v kategorii kata tým více než osm týmů, bude se soutěž konat bodovým systémem na dvě
kola (semifinále a finále). V případě účasti osmi a méně týmů se koná pouze jedno kolo. V případě remízy
v semifinále musí tým předvést jinou kata. V případě remízy ve finále může tým předvést kata ze
semifinále. Tým tedy musí mít připravené alespoň dvě kata.
 žáci (7 -13 let) – Heian Shodan – Godan
 junioři, senioři, masters – libovolná kata

KUMITE & KUMITE TEAM /







minimálně 6. kyu
všechny kategorie – Ippon Han Shobu
žáci a dorost (7 - 15 let) – zápas 90 sec.
junioři, U20, senioři, masters – zápas 120 sec.
počet členů team – 3+1
chrániče: Chránič zubů a bílé rukavice (schválené SKIF) jsou povinné (červené a modré jsou tolerovány).
Suspenzory a chrániče hrudi (dívky, ženy) jsou doporučené. Chrániče holení a botičky jsou zakázané.
Chrániče hrudníku (body protektory) jsou pro žákovské a dorostenecké kategorie (7 - 15 let) dovoleny.

YAKUSOKU KUMITE /
 Kohaku systém /
 gohon kumite – každý závodník musí provést pět útoků džodan oi-cuki a pět útoků čudan oi-cuki;
každý závodník musí předvést jednu obrannou techniku na každý typ útoku (tedy každou obrannou techniku
pětkrát)
 sanbon kumite – každý závodník musí provést tři útoky: džodan oi-cuki, čudan oi-cuki, čudan maegeri;
každý závodník musí předvést jednu obrannou techniku na každý útok
 kihon ippon kumite, jiyu ippon kumite – každý závodník musí provést pět útoků: džodan oi-cuki,
čudan oi-cuki, čudan mae-geri, čudan joko-geri-kekomi. džodan mawaši-geri; každý závodník musí předvést
jednu obrannou techniku na každý útok

SKIF obranné kombinace jsou preferovány
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Příloha 2
Prohlášení o zdravotní způsobilosti

Prohlášení
Já, níže podepsaný, tímto jako zákonný zástupce prohlašuji, že závodník

........................................................................................., nar. ..............................,
je po zdravotní stránce plně schopen absolvovat níže uvedenou soutěž. Beru na vědomí, že níže
uvedený pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za zranění, nehody, škody a nemoci, které by
mi mohly závodníkovi vzniknout v souvislosti s jeho účastí na níže uvedené soutěži.
Dále prohlašuji, že jsem seznámen s propozicemi níže uvedené soutěže.

Pořadatel: HPZ karate z.s. ve spolupráci s SKIF CZ

Datum soutěže: 30. 10. 2021

V ......................................................... dne ..................................

Jméno: ......................................................

datum narození: .......................................

.........................................................
Podpis
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Příloha 3
SKIF PRAGUE OPEN 2021
30. října 2021

ÚČASTNÍK:

jméno:
příjmení:
telefonní číslo:

________________________________
podpis účastníka

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ STANOVENÝCH
MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
(vyplňuje pořadatel)

Výše uvedený účastník turnaje splnil podmínky pro účast na turnaji, jak je stanovuje aktuální
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, a to následujícím způsobem:
negativní RT-PCR test (ne starší 7 dnů)

potvrzené onemocnění Covid-19

negativní POC test (ne starší 72 hod.)

negativní antigenní test na místě

národní certifikát o očkování

potvrzení / čestné prohlášení o
negativním testu ve škole

________________________________
podpis pořadatele nebo jím pověřené osoby
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