Středočeský svaz KARATE
a
oddíl KARATE TJ Auto Škoda Mladá Boleslav

Propozice
XIV.ročník

Vánoční cena Mladé Boleslavi v KARATE mládeže
Záštitu nad soutěží převzal hejtman Středočeského kraje
Datum konání : sobota 24. listopadu 2007
Místo konání : Sportovní hala TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, ul. U Stadionu
Pořadatel :

Oddíl KARATE TJ Auto Škoda Mladá Boleslav
Středočeský svaz karate za podpory Českého svazu KARATE

Časový rozvrh :
sobota 25.11.2006

07.15 – 08.45 hod. technická kontrola KATA i KUMITE
12.30 – 13.30 hod. technická kontrola pouze pro KUMITE
09.00 hod.
zahájení soutěží KATA
14.15 hod.
Slavnostní nástup (vyhlášení výsledků KATA)
15.00 hod.
zahájení soutěží KUMITE
20.00 hod.
vyhlášení vítězů KUMITE
20.30 hod.
předpokládaný závěr

Ředitel soutěže :

MAREŠ Ladislav,
tel. 602 252 692
J.Palacha 1215, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail : karatemb@seznam.cz
Hlavní rozhodčí a rozhodčí deleguje STÚ StřČ.SKe. ve spolupráci s ČSKe.
Lékař:
zajistí pořadatel
Ubytování :

nutno si zajistit individuelně – ubytovna TJ Auto Škoda tel.
ubytovna Bostas, Ml.Boleslav, Dukelská ul.
tel.
hotel Zimní stadion, Ml.Boleslav, Viničná ul.
tel.
Hotel Bestar, Kosmonosy, Průmyslová ul.
tel.
Hotel Forman, Ml.Boleslav, Máchova 693
tel.
Hotel Galatea, Kosmonosy, Pod koupalištěm
tel.

326 321 812 – rozhodčí
326 323 010
326 321 691
326 326 354
326 732 812, 326 732 813
326 721 920

Soutěžní disciplíny : KATA jednotlivci - ml.žáci „B“(8.-7.kyu), ml.žákyně „B“(8.-7.kyu),
ml.žáci „A“(6.kyu a výše), ml.žákyně „A“(6.kyu a výše)
st.žáci „B“(8.-7.kyu), st.žákyně „B“(8.-7.kyu),
st.žáci „A“(6.kyu a výše), st.žákyně „A“(6.kyu a výše),
dorostenci, dorostenky
KATA Team – žáci, žákyně (bez rozlišení STV) – finále s BUNKAI KATA

KUMITE jednotlivci - ml.žáci : do 35 kg, do 40 kg a nad 40 kg,
ml.žákyně : do 40 kg a nad 40 kg (dle přihlášených možné přerozdělení -35 a nad 35 kg)
st.žáci : do 40 kg, do 50 kg, do 60 kg a nad 60 kg,
st.žákyně : do 40 kg, do 50 kg, nad 50 kg,
dorostenci : do 60 kg, do 70 a nad 70 kg,
dorostenky : do 57 kg, nad 57 kg
pozn. „Podmínkou uskutečnění dané kategorie je účast alespoň tří závodníků nebo družstev“
Startují :

Závodníci pozvaných oddílů a klubů na základě písemné přihlášky.

Podmínky účasti :

Zdravotní prohlídka ne starší 1 roku (pro KUMITE bez výjimky)!, průkaz s vyznačeným
technickým stupněm, pro soutěž KATA min. 8.kyu, pro soutěž KUMITE min. 6.kyu, chrániče
zubů povinné, u ml.žáků povinný suspenzor, u dívčích kategorií chránič hrudi,
u všech kategorií povolen chránič nártů a holení.

Kategorie :

ml.žáci a ml.žákyně :
st.žáci a st.žákyně :
dorost :

nar. 25.11.1995 a později
nar. 25.11.1992 – 24.11.1995
nar. 25.11.1989 – 24.11.1992

(5-11 let)
(12-14 let)
(15-17 let)

Způsob uspořádání : KATA – dle pravidel ČSKe s repasáží – (dle počtu přihlášených pořadatel může repasáž zkrátit)
ml. a st. žactvo „B“ (8.-7.kyu) - seznam rozšířen o řadu základních KATA (Heian, Pinan apod.) možno opakovat
i v dalších kolech,
ml. a st. žactvo „A“ (6.kyu a výše) - seznam rozšířen o řadu základních KATA – ve finálové osmičce nesmí
opakovat
dorost – seznam rozšířen o základní KATA Heian 1-5 a obdobné – ve finálové osmičce nesmí opakovat
KUMITE – dle pravidel ČSKe, s repasáží od osmifinále (16-ky) – 2x3.místo, min 6.kyu !!!
ml.žactvo – 1 min. zápasiště 6x6 metrů., st.žákyně a st.žáci 1,5 min., dorost 2 min.
pozn. časové limity i kategorie jsou odlišné od pravidel ČSKe.
Přihlášky :
Písemně předem nejpozději do 22.11.2007 do 24:00 hod.
na adresu ředitele soutěže. Možno využít e-mail (nutné údaje – příjmení, jméno, datum narození,
technický stupeň, pro kumite přesná hmotnost, u teamu složení družstva). Na pozdější přihlášky
nebude brán zřetel !!!!
Startovné :

Na místě v sobotu 24.11.2007 při technické kontrole za každého jednotlivce 200,- Kč, KATA Team
zdarma. U větších výprav a vzdálenějších účastníků po dohodě s ředitelem soutěže sleva na startovném.

Námitky :

Písemně (dle pravidel) po složení poplatku 500,- Kč u ředitele soutěže - Rady rozhodčích.

Ceny :

Pro jednotlivce – 1.místo – pohár, medaile, diplom, 2.-3.místo, medaile, diplom.
Věcné ceny podle sponzorů celé akce.
Pro KATA Team – 1.-3.místo – medaile, diplom a věcné ceny podle sponzorů celé akce.

Ladislav MAREŠ
ředitel soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo na místě upravit v případě potřeby systém soutěže například způsob repasáže, či hmotnostní
kategorie u soutěží kumite.

Nad turnajem převzal záštitu:
Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl
Turnaj je podporován Grantem Středočeského kraje

a dále městy :
Mladá Boleslav

Bakov nad Jizerou

Mnichovo Hradiště

Kosmonosy

Bělá pod Bezdězem

SPONZOŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Výtěžek ze vstupného a dobrovolné sbírky věnuje
pořadatel na charitativní účely

Život a zdraví dětí nám nejsou lhostejné !
Tradiční tombola o hodnotné ceny.
Sponzorem tomboly je opět :

Opět zavedena kategorie mladšího i staršího žactva
8.-7.kyu pro soutěž KATA
Naším cílem je umožnit start a nezapomenutelný pocit z vítězství i začínajícím
SPONZOR REPREZENTANTŮ ODDÍLU

Webové stránky :

www.karate.jtp.cz

