
VAMBERECKÝ LVÍČEK 
O POHÁR STAROSTY MĚSTA VAMBERK 
Turnaj Karate pro děti 7-13 let 

 
1. Pořadatel: SKC Sokol Vamberk ve spolupráci s Městem Vamberk a Královéhradeským svazem Karate 

2. Datum soutěže: sobota 7.5.2022 
3. Místo konání: Sportovní hala města Vamberk, Jůnova 63, Vamberk 
4. Ředitel soutěže: Ladislav Lux, mobil: 605178921, e-mail: ladislavlux@seznam.cz  
5. Rozhodčí: deleguje úsek rozhodčích KrSKe. 
6. Lékař: zajišťuje pořadatel. 
7. Pravidla soutěže: dle pravidel WKF a dodatků ČSKe. 

Turnaj je určen pro začínající závodníky od 8. kyu s omezením do 4. kyu. Závodníci mohou startovat v 
určených a speciálních kategoriích. Kategorie 8.-7. kyu, kategorie 6.-4. kyu. Kategorie KATA team-otevření 
soutěže v případě min. 2 týmů v kategorii.  

8. Časový rozvrh: 8:00-8:30 hod. upřesnění prezentace KATA, 8:30-9:00 hod. losování Kata, v 10:30 hod. 
prezentace Kumite, zahájení soutěže v 9 hodin. 

9. KATEGORIE: 8.-7. kyu – speciální kategorie   KATEGORIE: 6.-4. kyu 
kata ml.žáci, ml.žákyně 7-9 let      kata ml.žáci, ml.žákyně 7-9 let 
kata ml.žáci, ml.žákyně 10-11 let     kata ml.žáci, ml.žákyně 10-11 let  
kata st.žáci a žákyně 12-13 let      kata st.žáci a žákyně 12-13 let 
kata duo (2 chlapci nebo dívky nebo dívka a chlapec)  kata duo (2 chlapci nebo dívky nebo dívka a chlapec) 
Kata Team  ml.žáci, ml.žákyně, st.žáci, st.žákyně  Kata Team  ml.žáci, ml.žákyně, st.žáci, st.žákyně 

 

KUMITE: 8.-7. kyu      KUMITE: 6.-4. kyu 
ml.žáci 7-9 let:-32,+32 kg,      ml.žáci 7-9 let:-32,+32 kg, 
ml.žákyně 7-9 let:-30,+30 kg,     ml.žákyně 7-9 let:-30,+30 kg,  
ml.žáci 10-11 let:-35,+35 kg,      ml.žáci 10-11 let:-35,+35 kg, 
ml.žákyně 10-11 let:-35,+35 kg,      ml.žákyně 10-11 let:-35,+35 kg, 
st.žáci 12-13 let:-39,-52,-60,+60 kg,     st.žáci 12-13 let:-39,-52,-60,+60 kg,  
st.žákyně 12-13 let:-42,-50,+50 kg,    st.žákyně 12-13 let:-42,-50,+50 kg,  
Kumite Team st.žáci a st žákyně     Kumite Team st.žáci a st žákyně 

10. Startovné: 200,-Kč za jednotlivce, Kata/Kumite team 300,-Kč/tým, Kata Duo 200,-Kč/tým. 
11. Ceny: 1.místo pohár, medaile, diplom, 2.-3.místo medaile, diplom - dvě třetí místa. 
12. Registrace na soutěž: nejpozději do 6.5.2022 18 hod. přes databázi ČUBU-www.cubu.info, oddíly 

které nejsou členy ČUBU, zasílejte přihlášku na e-mail: ladislavlux@seznam.cz. 
Zástupce klubu, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od každého závodníka (zákonné-
ho zástupce) souhlas k přihlášení na soutěž, a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku 
a náležité úrazové pojištění, na základě kterých se může soutěže zúčastnit. 

13. Ubytování zajistíme na požádání. 
 

Na shledanou ve Vamberku. 
 

Za pořadatele: Ladislav Lux                                         Za KrSKe: Jiří Kotala 
 


