
                                                               

                Propozice  

2.kolo Krajského poháru a poháru talentů 2021  

 

 
 
1.Pořadatel: SK Karate Olomouc, z.s.  
 

2.Datum konání: sobota 16.10.2021  
 

3.Místo konání: Vítězná 1250/31, 784 01 Litovel 
 

4.Časový harmonogram: 8:00 – 8.30 – prezentace Poháru talentů OSKe  
                                              9:00 – zahájení Poháru talentů OSKe  
                                              9:00 – 13:30 – Pohár talentů OSKe  
                                              13:30 – 14:00 – Slavnostní nástup a vyhodnocení Poháru talentů   
                                              10:00 – 12:00 – prezentace Krajského poháru OSKe  
                                              14:00 – 16:00 – Krajský pohár OSKe  
                                              16:00 – 16:30 – vyhodnocení Krajského poháru OSKe  
                                              16:30 – předpokládané ukončení závodů  
 

5.Ředitel soutěže: Miroslav Sobek 
  

6.Hlavní rozhodčí: deleguje OSKe  
 

7.Informace: u ředitele a u STK OSKe  
 

8. Lékař: zajišťuje SK Karate Olomouc  
 

9. Startovné:  150,- za závodníka  
 

10. Rozhodčí: Deleguje OSKe 
  

11. Pravidla: dle pravidel WKF, ČSKe a dodatků OSKe  
 

12.Námitky: podává vedoucí družstva písemně u stolu hlavního rozhodčího ihned po skončení utkání spolu s 
částkou 500,-Kč  
 

13.Ceny:  1.,2., a 3. medaile a diplom  
 

14.registrace: přes http:\www.cubu.info\cesky-svaz-karate nejpozději do 14.10.2021   
 

15.trenér nebo doprovod je povinný zabezpečit dodržování koronavirových opatření svého klubu, platných 
k danému dni závodu. 
 
 
 
 
 
Dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných 

zástupců, každého závodníka souhlas přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě které, se může 

soutěže zúčastnit.  

 



Kategorie poháru talentů OSKe  

KARATE AGILITY: Děvčata do 7 let bez - 7.kyu   

                                Chlapci do 7 let bez - 7.kyu   

                                Mladší žáci 8-9 let bez - 7.kyu   

                                Mladší žákyně 8-9 let bez - 7.kyu   

                                Mladší žáci 10-11 let bez - 7.kyu   

                                Mladší žákyně 10-11 let bez - 7.kyu   

                                Starší žáci 12-13 let bez - 7.kyu   

                                Starší žákyně 12-13 let bez - 7.kyu  

   

KIHON IDO:          Děvčata do 7 let bez - 7.kyu   

                               Chlapci do 7 let bez - 7.kyu   

                               Mladší žáci 8-9 let bez - 7.kyu   

                               Mladší žákyně 8-9 let bez - 7.kyu   

                               Mladší žáci 10-11 let bez - 7.kyu   

                               Mladší žákyně 10-11 let bez - 7.kyu   

                               Starší žáci 12-13 let bez - 7.kyu   

                               Starší žákyně 12-13 let bez - 7.kyu   

  

KUMITE BALLOON: Děvčata do 7 let bez - 7.kyu   

                                   Chlapci do 7 let bez - 7.kyu   

                                   Mladší žáci 8-9 let bez - 7.kyu   

                                   Mladší žákyně 8-9 let bez - 7.kyu   

                                   Mladší žáci 10-11 let bez - 7.kyu   

                                   Mladší žákyně 10-11 let bez - 7.kyu   

                                   Starší žáci 12-13 let bez - 7.kyu   

                                   Starší žákyně 12-13 let bez - 7.kyu   

  

KATA BEGINNER: Děvčata do 7 let 8.kyu + 7.kyu   

                                Chlapci do 7 let 8.kyu + 7.kyu   

                                Mladší žáci 8-9 let 8.kyu + 7.kyu   

                                Mladší žákyně 8-9 let 8.kyu + 7.kyu   

                                Mladší žáci 10-11 let 8.kyu + 7.kyu   

                                Mladší žákyně 10-11 let 8.kyu + 7.kyu   

                                Starší žáci 12-13 let 8.kyu + 7.kyu   

                                Starší žákyně 12-13 let 8.kyu + 7.kyu   

  

KUMITE BEGINNER: Děvčata do 7 let 8.kyu + 7.kyu   

                                     Chlapci do 7 let 8.kyu + 7.kyu   

                                     Mladší žáci 8-9 let 8.kyu + 7.kyu   

                                     Mladší žákyně 8-9 let 8.kyu + 7.kyu   

                                     Mladší žáci 10-11 let 8.kyu + 7.kyu   

                                     Mladší žákyně 10-11 let 8.kyu + 7.kyu   

                      Starší žáci 12-13 let 8.kyu + 7.kyu                                                               

Starší žákyně 12-13 let 8.kyu + 7.kyu  

   



Kategorie Krajského poháru OSKe  

  

Kata jednotlivci od 6.kyu  

  

Mladší žáci 7–9 let                                           AB,AB  
mladší žákyně 7-9 let                                      AB,AB  
Mladší žáci 10–11 let                               ABC,ABC 
Mladší žákyně 10-11 let                            ABC,ABC  
Starší žáci 12-13 let                                  ABCD,ABCD 
starší žákyně 12-13 let                              ABCD,ABCD 
Dorostenci 14-15 let                                  ABCD,ABCD 
dorostenky 14-15 let                                 ABCD,ABCD 
Junioři 16-17 let                                         ABCD,ABCD 
juniorky 16-17 let                                      ABCD,ABCD 
Muži + 16 let                                           ABCD,ABCD 
Ženy   + 16 let                                             ABCD,ABCD  
Muži U21                                                     ABCD,ABCD 
Ženy U21                                                     ABCD,ABCD 
  

Kata team: žáci a žákyně: 7 – 13 let  

                     Dorost a junioři, juniorky – 14 – 18 let  

  

 KUMITE (od 6. Kyu):   

  

mladší žáci 7 až 9 let -27 kg, -32 kg, +32 kg   

mladší žáci 10 až 11 let -30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg   

starší žáci 12 až 13 let -39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg  

dorostenci 14 až 15 let -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg  

junioři 16 až 17 let -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg  

muži U21 18 až 20 let -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg  

muži 16 a více let -60 kg, -67 kg, -75kg , -84 kg, +84 kg, BRH   

  

mladší žákyně 7 až 9 let -30 kg, +30 kg                          

mladší žákyně 10 až 11 let -35 kg, -42 kg, +42 kg           

starší žákyně 12 až 13 let -42 kg, -50 kg, +50 kg  

dorostenky 14 až 15 let -47 kg, -54 kg, +54 kg            

juniorky 16 až 17 let -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg          

ženy U21 18 až 20 let -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg  

ženy 16 a více let -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, BRH  

  

__________________________________________________________________________________  

Kategorie a program se může změnit na základě postupného 

uvolňování koronavirových opatření.  


