Středočeský svaz KARATE
a
oddíl KARATE TJ Auto Škoda Mladá Boleslav z.s.

Propozice

XXIII. ročník

Vánoční cena Mladé Boleslavi v KARATE mládeže
Datum konání : sobota 19. listopadu 2016
Místo konání : Sportovní hala města Mladá Boleslav, ul. U Stadionu
Pořadatel :

Oddíl KARATE TJ Auto Škoda Mladá Boleslav z.s. (pořadatel M ČR seniorů 2010)
nejúspěšnější klub Středočeského svazu karate 2007 – 2014 a
Středočeský svaz karate
za podpory

Časový rozvrh:
sobota 19.11.2016

Ředitel soutěže :
Hlavní rozhodčí :
Lékař:

07.30 – 08.30 hod. technická kontrola KATA i KUMITE
11.30 – 12.15 hod. technická kontrola pouze pro KUMITE
09.00 hod.
zahájení soutěží KATA
12.15 hod.
Finále KATA na dvou zápasištích
13.00 hod.
Slavnostní nástup (vyhlášení výsledků KATA)
13.30 hod.
zahájení soutěží KUMITE
18.30 hod.
vyhlášení vítězů KUMITE
19.00 hod.
předpokládaný závěr
Ing. MAREŠ Ladislav, tel. 602 252 692
J.Palacha 1215, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail : karatemb@seznam.cz
Jaroslav NEKOLA - ČSKe

zajistí pořadatel

Soutěžní disciplíny : KATA jednotlivci: žáci do 8 let, žákyně do 8 let
ml.žáci 9-11 let „B“(8.-7.kyu), ml.žákyně 9-11 let „B“(8.-7.kyu),
ml.žáci 9-11 let „A“(6.kyu a výše), ml.žákyně 9-11 let „A“(6.kyu a výše)
st.žáci 12-14 let „B“(8.-7.kyu), st.žákyně 12-14 let „B“(8.-7.kyu),
st.žáci 12-13 let „A“(6.kyu a výše), st.žákyně 12-13 let „A“(6.kyu a výše),
dorostenci, dorostenky (14-17 let)
KATA DUO – ţáci, ţákyně, dorostenci a dorostenky (bez rozlišení STV) – cvičení dvojic
KUMITE jednotlivci - ml.žáci : do 35 kg, do 40 kg a nad 40 kg,
ml.žákyně : do 35 a nad 35 kg
st.žáci : do 40 kg, do 50 kg, do 60 kg a nad 60 kg,
st.žákyně : do 48 kg, nad 48 kg,
dorostenci : do 56 kg, do 67 kg, nad 67 kg a OPEN
dorostenky : do 58 kg, nad 58 kg a OPEN
pozn. „Podmínkou uskutečnění dané kategorie je účast alespoň tří závodníků nebo dvojic“
Startují :
Podmínky účasti :

Závodníci pozvaných oddílů a klubů na základě písemné přihlášky.
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 dívčích kategorií od starších ţákyň výše chránič hrudi, u všech kategorií
povinný chránič nártů a holení.
Za platnost zdravotní prohlídky závodníka zodpovídá vedoucí druţstva – kouč.

Kategorie :

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

nar. 20.11.2004 – a později
nar. 20.11.2002 – 19.11.2004
nar. 20.11.1998 – 19.11.2002

(6-11 let)
(12-13 let)
(14-17 let)

Způsob uspořádání : KATA – dle pravidel ČSKe s repasáţí – (dle počtu přihlášených pořadatel může repasáž zkrátit)
ml. a st. ţactvo „B“ (8.-7.kyu) - KATA možno opakovat i v dalších kolech, stejně tak ţáci a ţákyně do 8 let,
v eliminačních kolech aţ po semifinále nastupují oba závodníci současně!!!
ml. a st. ţactvo „A“ (6.kyu a výše) - ve finálové osmičce nesmí KATA opakovat
dorost – ve finálové osmičce nesmí KATA opakovat
KUMITE – dle pravidel ČSKe, s repasáţí – 2x3.místo, min 6.kyu !!!
ml.žactvo – 1 min. zápasiště 6x6 metrů., st.žákyně a st.žáci 1,5 min., dorost 2 min. zápasiště 8x8 m
pozn. časové limity i kategorie jsou odlišné od pravidel ČSKe.
Přihlášky :
Písemně předem nejpozději do 17. 11. 2016 do 24:00 hod.
na e-mail ředitele soutěže – Řádně vyplnit přihlášku v xls – je k dispozici na web stránkách
www.karatemb.cz . Bez zpětného potvrzení e-mail zprávou není přihláška platná.
Pozdější přihlášky jsou povaţovány za přihlášení na místě.
Přihlášení na místě – startovné 400,-Kč/disciplínu.
Losování se uskuteční aţ na místě po prezenci.
Startovné :

Na místě v sobotu 19. 11. 2016 při technické kontrole za každého jednotlivce 200,- Kč,
za druhou disciplínu + 100,- Kč. Přihlášení na místě – startovné 400,-Kč / disciplínu.
KATA DUO 200,- Kč.

Námitky :

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

Ceny :

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

Ing. 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.

Vánoční cenu podporují:

Mladá Boleslav

Bělá pod Bezdězem

Mnichovo Hradiště
SPONZOŘI

TURNAJ PODPORUJE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FIRMA ČR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Ţivot a zdraví dětí nám nejsou lhostejné!
Tradiční tombola o hodnotné ceny.

POHÁRY I ZA DRUHÉ MÍSTO
Naším cílem je také umožnit start a nezapomenutelný pocit z vítězství i začínajícím

www.karatemb.cz

www.karate-info.cz

Těšíme se s vámi na viděnou v Mladé Boleslavi.

