
  

Propozice  
 

 

 

Kvalifikační turnaj ČSKe 2021 

  

 

 

 

Pořadatel:  

 

 

 

Český svaz karate z.s. a  

  Olomoucký svaz karate ČSKe, z.s.  

ve spolupráci s  VIP Sport Club Olomouc, z.s.  

 

Datum soutěže:  

 

sobota 27. listopadu 2021  

 

Místo konání:  

 

Sportcentrum - DDM Prostějov 

  Olympijská 4, 796 01 Prostějov 

 

 www.sportcentrumddm.cz 

 

49.4849786N, 17.1040289E 

 

Ředitel soutěže:  PaedDr. Michal Hrubý PhD 

 

Rozhodčí: 

 

deleguje úsek rozhodčích ČSKe  

 

Lékař:  

 

zajišťuje pořadatel  

 

Pravidla soutěže:  

 

dle pravidel WKF, soutěžního řádu ČSKe  

  a dodatků ČSKe  

 

Ubytování:  zajišťuje každý sám na svoje náklady  

  Hotel Hesperia *** [cz] (hotel-hesperia.cz) 

případně ubytování Olomouc nebo Prostějov 

  

Protesty:  s poplatkem 500,-Kč u hlavního rozhodčího  

  

Soutěžící: Kvalifikačního turnaje se mohou účastnit 

pouze závodníci nominovaní krajskými svazy 

ČSKe dle podmínek stanovených v soutěžním 

řádu ČSKe, případně další závodníci, kterým 

to umožňuje soutěžní řád ČSKe 

  

 

 

  

  

https://www.hotel-hesperia.cz/cz/
http://bit.ly/ubytovanihodonin


Časový harmonogram:  

- 8:00 – 8:30 hod. zahájení prezentace 

- 9:00 hod. zahájení soutěže KATA  

- prezentace dle harmonogramu, který bude zveřejněn na 

www.czechkarate.cz po ukončení on-line registrace  

- vyhlašování výsledků soutěží KATA i KUMITE bude probíhat průběžně  

  

Startovné a přihlášení:  

- registrace na soutěž nejpozději do středy 24. 11. 2021   

- přes databázi ČUBU – www.cubu.info  

- startovné za každou kategorii 200,- Kč platba startovného převodem 

na účet ČSKe nejpozději do 26. 11. 2021 

- licence koučů: kouč – karate (20,- Kč), kouč – doprovod (20 Kč) licence 

jsou jednorázové a je potřeba mít licenci na každý den zvlášť  

- dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze 

ČUBU, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných 

zástupců každého závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že má 

každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě které, se může 

soutěže zúčastnit.  

  

Upozornění:  

- všichni závodníci v disciplíně kumite jednotlivci musí být převáženi. 

Bez převážení jim start nebude umožněn.  

- Proti závodníkovi, který úspěšně prošel oficiálním převážením, nemůže 

být později vznesen protest týkající se nesplnění hmotnostního limitu pro 

danou kategorii.  

- Každý zaregistrovaný trenér obdrží kartu, která bude vydána při 

registraci (případně použije již vydanou celoroční kartu)  

- Bez registrační karty nebude trenérům umožněn vstup na soutěžní 

plochu  

- Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k 

platbě prostřednictvím přihlašovací databáze na www.cubu.info, se 

účastník zavazuje zúčastnit se akce a zároveň uhradit celkovou cenu za 

soutěž, a to i v situaci, že se soutěže nezúčastní, bez ohledu na důvody 

jeho neúčasti.  

- Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu 

ČSKe, nebo odhlášením ve stanoveném termínu pro registraci.  

- Startovné za nezúčastněné závodníky může být vráceno na základě 

zaslané žádosti a lékařské prohlídky do 10ti dnů od data konání soutěže 

na sekretariát ČSKe (info@czechkarate.cz)  

- Další podmínky konání mohou být doplňovány a měněny v závislosti 

na aktuálně účinných protiepidemických opatřeních. Případná upřesnění 

budou zveřejňována na webových stránkách www.czechkarate.cz a 

www.cubu.info. 

http://www.czechkarate.cz/
http://www.czechkarate.cz/
http://www.cubu.info/
http://www.cubu.info/
http://www.cubu.info/
mailto:info@czechkarate.cz


Kategorie Kvalifikačního turnaje ČSKe 2021:  

   

KATA (od 6. Kyu):    

  

mladší žáci | mladší žákyně  7 až 9 let  

mladší žáci | mladší žákyně  10 až 11 let  

starší žáci   | starší žákyně  12 až 13 let  

dorostenci      | dorostenky  14 až 15 let  

junioři  | juniorky  16 až 17 let  

muži U21  | ženy U21  18 až 20 let  

muži  | ženy  

  

  

  

 

KUMITE (od 6. Kyu):  

16 a více let  

  

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  

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  

                Za pořadatele:  Za STK ČSKe:  

  Michal Hrubý  Jiří Kotala  

 


