
TATAMI 1 TATAMI 2 TATAMI 3 TATAMI 4

Kumite juniorky -55 kg

Jiyu ippon kumite juniorky

Kumite muži U20 +70 kg

Jiyu ippon kumite muži U20

Jiyu ippon kumite ženy U20

Kumite ženy -60 kg

17:00

kata tým ženy

kata tým muži + ženy Kumite Masters ženy U50

Kumite Masters ženy U60

18:00 Kumite Masters muži 60+

kumite tým ženy Kata Masters ženy U60

* časy jsou pouze orientační

* zařazení kategorií na konkrétní tatami může být v průběhu soutěže měněno

* v případě kolize kategorií se bude na závodníky čekat

* registrace na místě alespoň 1,5 hod. před plánovaným začátkem kategorie

Kumite Masters muži U50

Kumite Masters muži U60

kumite tým muži

Kata tým Masters

kumite tým dorostenci

kumite tým dorostenky

Kumite muži U20 -70 kg

Kumite ženy U20 -60 kg

Kumite ženy U20 +60 kg

Kumite junioři +65 kg

Kumite juniorky +55 kg

Kumite muži -75 kg

Kata tým juniorky

Kihon ippon kumite                               

dorostenky

Kata Masters muži U50

Kata Masters ženy U50

Kata Masters muži U60

Kata Masters muži 60+

Kata tým junioři

Kata tým junioři + juniorky

Kumite muži +75 kg

Kumite ženy +60 kg

kata tým muži

kumite tým junioři

kumite tým juniorky

Kumite dorostenci -60 kg
Kumite dorostenci +60 kg

Kata tým žáci 7-13

Kata tým žákyně 7-13

Kata tým                                                                           

žáci + žákyně 7-13

Kata muži U20

Kata ženy U20

Kihon ippon kumite 

dorostenci

Kata muži

Jiyu ippon kumite junioři

Kata dorostenci
Kata st. žákyně 12-13                        

(od 6.kyu)

Kata ml. žákyně 10-11                     

(od 6.kyu)

Kumite dorostenky -55 kg

15:00

16:00

HARMONOGRAM

13:00

11:00

12:00

Kata ml. žáci 7-9                                       

(do 7.kyu)

Kata ml. žákyně 7-9                               

(do 7.kyu)

Kata st. žáci 12-13                                  

(do 7.kyu)

Kata st. žákyně 12-13                     

(do 7.kyu)

Kata st. žáci 12-13                                 

(od 6.kyu)
Kumite ml. žákyně 10-11                                                   

-35 kg

Kumite ml. žákyně 10-11 

+35 kg

14:00

9:00

10:00

kumite ml. žáci / žákyně                     

7-9

Kumite ml. žáci 10-11                                  

-35 kg

Kumite ml. žáci 10-11                                   

+35 kg

Sanbon kumite st. žactvo 12-

13 (do 7.kyu)

Sanbon kumite ml. žákyně 

10-11 (od 6.kyu)

Sanbon kumite ml. žáci                 

10-11 (od 6.kyu)
Kumite st. žákyně -45 kg

Kumite st. žákyně +45 kg

Kumite st. žáci -50 kg

Kumite st. žáci +50 kg

Kihon ippon kumite st. žáci 

12-13 (od 6.kyu)
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Kata ml. žáci 10-11                         

(do 7.kyu)

Kata ml. žákyně 10-11                         

(do 7.kyu)

Gohon kumite ml. žactvo                        

7-9 (do 7.kyu)

Sanbon kumite ml. žactvo              

7-9 (od 6.kyu)

Gohon kumite ml. žactvo 10-

11 (do 7.kyu)
Kihon ippon kumite st. 

žákyně 12-13 (od 6.kyu)

Kata junioři

Kata dorostenky

přestávka

přestávka

přestávka

Kata ml. žáci / žákyně 7-9                            

(od 6.kyu)

Kata ml. žáci 10-11 (od 

6.kyu)

přestávka

Kata juniorky

Kumite dorostenky +55 kg

Kata ženy

Kumite junioři -65 kg


