
WAKO K-1
WORLD GRAND PRIX 2019
26. – 28. 9. 2019, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

FINANČNÍ ODMĚNY 27.200 €
MUŽI     -60kg, -63½kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg
ŽENY    -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg

1. místo MISTROVSKÝ PÁS  + 1. 000 €
2.  místo POHÁR           + 500 €
3. místo  POHÁR           + 100 €
JUNIOŘI   -60kg, -63½kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg
JUNIORKY -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg

1. místo MISTROVSKÝ PÁS
2.  místo POHÁR
3. místo  POHÁR



Vážení přátelé,
jsme první a zatím jediní, kdo může používat status WAKO K-1 
WORLD GRAND PRIX.
Světový výbor WAKO loni vyhlásil tento turnaj, jako svoji nejlepší 
soutěž v divizi K-1 a rozhodl o zvýšení statusu z úrovně Evropského 
poháru na Světovou velkou cenu.
Je mi velikou ctí vás tento rok opět pozvat do Prahy a užít si nezamě-
nitelnou atmosféru tohoto turnaje.
Kvalita je to správné slovo, které tento turnaj vystihuje. Můžete se těšit 
na 3-4 ringy, kvalitní vybavení, live stream, online program, catering 
a nové pásy pro vítěze s bonusem vysokých prize money.
Kvalitní turnaj vyžaduje kvalitní rozhodčí a věřte, že jsem osobně 

vybral každého rozhodčího s mnohaletými zkušenostmi.
Vše je připraveno a organizační tým už naplno pracuje na každém detailu. Je mnoho turnajů K-1, ale 
jen jedna WAKO K-1 WORLD GRAND PRIX! Stejně jako je mnoho šampionů, ale jen jeden vyhraje 
v Praze! ONE WAKO & ONE CHAMPION!

Mgr. Jan Frána 
místopředseda ČSFu

Vážení přátelé,
dovolte mi jménem Českého svazu full-contactu (ČSFu) a celého 
organizačního týmu, vás pozvat na WAKO K-1 WORLD GRAND 
PRIX 2019, tradiční mezinárodní turnaj v kickboxu světové federace 
WAKO (World Association of kickboxing organizations).
Turnaj se každoročně pořádá v hlavním městě České republiky, 
v samotném srdci Evropy, v Praze. Je mým velkým potešením oznámit 
skvělou zprávu! Poprvé v histori se Evropský pohár letos představí jako 
World Grand Prix série WAKO turnajů.
Na břehu Vltavy, v jednom z nejkrásnejších měst Evropy, se opět 
sejdou nejlepší závodníci WAKO z celého světa! Světová federace 
WAKO je největší amatérskou acosiacií na světě, se 127 členskými 
krajinami na 5 kontinentech. V loňském roce Praha hostila 

více než 220 závodníků ze 16 zemí a 100 klubů. Proto veřím, že letošní ročník přiláká ještě mnohem 
více bojovníků.
Plné dva dny neuvěřitelných zápasů, plných emocí a touze po vítězství. Jediněčné trofeje v podobě 
vítězných pásů, speciální prize money a na závěr turnaje vás čeká galavečer finálových zápasů!
To vše Vám přinese prestižní WAKO K-1 WORLD GRAND PRIX v Praze od 26. – 28. září 2019! Přijďte 
a staňte se součástí tohoto úžasného turnaje! Společně dokážeme, že bude opět úspěšným a jedinečným!
Těšíme se na brzké shledání s Vámi a vašim týmem v Praze!
S pozdravem

Ing. Michaela Kováčová
ředitelka turnaje

POZVÁNKA



HARMONOGRAM SOUTĚŽE

SOKOL PRAHA, KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2, Česká republika

DEN ZAČÁTEK KONEC PROGRAM ÚČASTNÍCI

Čtvrtek
26. září

13:00 14:30 Organizační porada Organizační 
výbor

15:00 22:00
Osobní registrace, 

vážení, 
lékařské prohlídky

VŠICHNI 
ZÁVODNÍCI

Pátek
27. září

07:00 08:00 Kontrola losování Trenéři

08:00 09:00 Mezinárodní seminář 
rozhodčích Rozhodčí

09:00 09:15 Seminář trenérů Trenéři

09:30 21:00 Eliminační zápasy

Závodníci, 
trenéři, 

rozhodčí

Sobota
28. září

07:00 08:00 Kontrola hmotnosti
(účastníci semifinále a finále)

10:00 15:00
Semi-finálové zápasy mužů a žen

Finálové zápasy juniorů a juniorek

19:00 22:00 GALAVEČER
Finálové zápasy mužů a žen



KATEGORIE

KATEGORIE VĚK HMOTNOSTNÍ KATEGORIE (kg)

Muži 18+ -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91

Ženy 18+ -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70

Junioři 15 – 18 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91

Juniorky 15 – 18 -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70

Každý závodník může startovat pouze v jedné věkové i hmotnostní kategorii.

Tento turnaj je pod záštitou firmy TOP TEN.
Veškeré ochranné vybavení (Helma, chrániče holeni a boxerské rukavice) musí 
být od firmy TOP TEN a musí plně reprezentovat barvu rohu (Červená & Modrá).
Na místě bude možné si vybavení zapůjčit oproti pasu či občanskému průkazu.

Je možné zápasit ve vlastním vybavení, ale musí plně reprezentovat barvu rohu a musí být pouze 
značky TOP TEN.

PODMÍNKY ÚČASTI

•	 Minimální věk 15 let
•	 Sportovní průkaz nebo průkaz totožnosti
•	 Potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 1 rok
•	 Závodníci mladší 18 let musí předložit souhlas zákonných zástupců se startem na soutěži 

(v průkazu ČSFu nebo předloženým reversem)
•	 Všichni účastníci jsou odpovědni za své vlastní ubytování a dopravu na soutěž
•	 Všichni závodníci se účastní soutěže na své vlastní riziko a nebezpečí
•	 Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým 

komisařem vyzváni

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ



CENY

MUŽI:
1. místo: MISTROVSKÝ PÁS  + PRIZE MONEY  1  000 €
2. místo: POHÁR     + PRIZE MONEY     500 €
3. místo: POHÁR (2×)   + PRIZE MONEY     100 €

ŽENY:
1. místo: MISTROVSKÝ PÁS  + PRIZE MONEY  1  000 €
2. místo: POHÁR     + PRIZE MONEY     500 €
3. místo: POHÁR (2×)   + PRIZE MONEY     100 €

JUNIOŘI A JUNIORKY: 
1. místo: MISTROVSKÝ PÁS
2. místo: POHÁR 
3. místo: POHÁR (2×)

ZDARMA

STARTOVNÉ



WAKO K-1 WORLD GRAND PRIX 
Web:   http://k-1.cz
Instagram:  https://www.instagram.com/czechkickboxing
Facebook:  https://facebook.com/mistrK1
E-mail:  info@k-1.cz

REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ
Web:   https://www.sportdata.org   nebo   https://www.cubu.info

Ing. MICHAELA KOVÁČOVÁ – ředitelka soutěže
E-mail:  k1prague.cz@gmail.com
Tel:   +420 727 935 696

Mgr. JAN FRÁNA – hlavní rozhodčí
E-mail:  honzafrana@gmail.com 
Tel:   +420 604 394 049

VÝSLEDKY, FOTOGALERIE, VIDEOGALERIE:
2018:   http://2018.k-1.cz
2017:   http://2017.k-1.cz
2016:   http://2016.k-1.cz
2015:   http://2015.k-1.cz
2014:   http://2014.k-1.cz
2013:   http://2013.k-1.cz
2012:   http://2012.k-1.cz
2011:   http://2011.k-1.cz

DALŠÍ INFORMACE

ČESKÝ SVAZ FULL-CONTACTU z.s.  
(WAKO Czech Republic)
Adresa:  Nad Kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10
Web:  http://www.csfu.cz
   https://www.cubu.info
Facebook: https://www.facebook.com/CzechKickboxingTeam

E-mail:  info@csfu.cz

POŘADATEL


