
POINT FIGHTING, LIGHT CONTACT, KICK LIGHT
Věková kategorie Hmotnostní kategorie (kg)

Mladší žáci 7 – 12 -28 -32 -37 -42 -47 +47

Mladší žákyně 7 – 12 -28 -32 -37 -42 -47 +47

Starší žáci 7 – 15 -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69

Starší žákyně 7 – 15 -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65

Junioři 13 – 18 -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94

Juniorky 13 – 18 -50 -55 -60 -65 -70 +70

STUŽKOVANÁ
Děti 6 – 8 -125 cm +125 cm

Děti 8 – 10 -135 cm +135 cm

Podmínky startu (kontrola při osobní prezentaci):
• předložení sportovního průkazu ČSFu,
• předložení lékařské prohlídky ne starší než jeden rok.
Soutěž je primárně určená pro začínající závodníky (členové SCM a reprezentanti 
startovat nemohou).

Povinné vybavení závodníka:
Point fighting: helma (bez lícnic), chránič chrupu, chránič rukou TAGS, suspenzor, 
chránič holení, botičky, juniorky chránič hrudi.
Light contact a Kick light: helma (bez lícnic), chránič chrupu, boxerské rukavice 10 oz 
(nevymlácené), suspenzor, chránič holení, botičky, juniorky chránič hrudi.
Stužkovaná: helma (bez lícnic). Žádné další chrániče nejsou povinné.

Startovné: 100 Kč (každý start)
Startovné se hradí bankovním převodem na základě vygenerované faktury při on-line 
registraci závodníků na stránkách www.cubu.info, a to nejpozději ke dni uzávěrky 
přihlášek.
Bez předchozí on-line registrace se startovné hradí v hotovosti při osobní prezentaci 
s přirážkou 100 %, tzn. 200 Kč (za každý start)!
Startovné uhrazené převodem se automaticky vrací (dobropisuje) v případě, že závod-
ník nemohl startovat z důvodu: 
• onemocnění (nutno předložit kopii lékařské zprávy)
• zrušení dané kategorie z důvodu neobsazení

Další informace:
Web:  www.csfu.cz, www.cubu.info
Email:  info@csfu.cz

Všichni závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí.
Pořadatel nezajišťuje ubytování ani dopravu.

LIGA KICKBOXU
DĚTÍ A MLÁDEŽE
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Sportovní hala Lužiny 
Bellušova 1877/68 
155 00 Praha 5 – Stodůlky 

08:00 – 08:30 prezentace 
08:45  poučení trenérů 
09:00  zahájení soutěže 
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