DATUM KONÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
POŘADATEL
ŘEDITEL SOUTĚŽE
ROZHODČÍ
LÉKAŘ
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
PRAVIDLA SOUTĚŽE

NEDĚLE 28.5.2017
LIBEREC – hala Dukly Liberec - Jeronýmova 522, Liberec
(u hokejového stadionu)
SK karate Shotokan Liberec, Český svaz karate
Pavel Horňák
Marek Kubín, ostatní rozhodčí deleguje úsek rozhodčích ČSKe
zajišťuje pořadatel
platná známka ČSKe 2017, platná lékařská prohlídka, průkaz karate
dle pravidel WKF a dodatků ČSKe

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.00-8.30
prezentace Národního poháru všech kategorií kata
9.00
zahájení soutěže KATA –dorost,junioři,U21, senioři
prezentace KUMITE a Ligy dle harmonogramu, který bude zveřejněn na
www.czechkarate.cz po ukončení on-line registrace

Liga týmů:

Informace k lize naleznete na stránkách ČSKe
http://www.czechkarate.cz/articles/info-stk-k-lize-2017

KATEGORIE NÁRODNÍHO POHÁRU
KATA:
Dorostenci
Dorostenky
Junioři
Juniorky
U21 ženy
U21 muži
Muži
Ženy

14-15 let
14-15 let
16-17 let
16-17 let
18-20 let
18-20 let
16 let +
16 let +

KATA TÝMY:
dorostenky,juniorky
dorostenci,junioři
Ženy
Muži

14-17 let
14-17 let
16 let +
16 let +

KUMITE:
Dorostenky
Dorostenci
Juniorky
Junioři
U21 ženy
U21 muži
Ženy
Muži

14-15 let
14-15 let
16-17 let
16-17 let
18-20 let
18-20 let
18 let +
18 let +

-47 kg,-54 kg,+54 kg
-52 kg, -57 kg,-63 kg, -70 kg,+70 kg
-48 kg, -53 kg,-59 kg, +59 kg
-55 kg,-61 kg,-68 kg,-76 kg, + 76 kg
-50 kg, -55kg,-61 kg,-68kg,+68Kg
-60Kg, -67Kg,-75Kg,-84Kg,+84Kg
-50 kg, -55kg,-61 kg,-68kg,+68Kg,BRH
-60Kg, -67Kg,-75Kg,-84Kg,+84Kg,BRH

Pro kumite minimálně STV 6.kyu
STARTOVNÉ A PŘIHLÁŠENÍ:
registrace na soutěž nejpozději do 24.5.2017 přes databázi ČUBU- www.cubu.info
startovné za každou kategorii jednotlivců 200,-Kč,kata tým 200,-Kč, kumite tým 200,-Kč
Licence kouče na závod 50,-Kč, na celou sezonu 100,-Kč
Platba startovného přes účet nejpozději do 26.5.2017
Dle rozhodnutí VV ČSKe lze provést dodatečnou registraci do 26.5. do 12.00 za dvojnásobné startovné
(400,-Kč /jednotlivou kategorii)- registrace se provádí na mail: bojova.umeni@seznam.cz.Po tomto termínu
nebude dodatečná registrace možná.
Dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU, stvrzuje přihlášením
závodníků na soutěž, že má od každého závodníka (zákonného zástupce) souhlas k přihlášení na soutěž,
a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě které se může soutěže zúčastnit.

Informace ke startu ve více kategoriích: (výňatek ze soutěžního řádu ČSKe)
a) Závodníci spadající do kategorie kata junioři/juniorky mohou startovat rovněž v kategoriích kata
muži/ženy;
b) Závodníci spadající do kategorie U21 kata muži U21/ženy U21 mohou startovat rovněž v kategoriích
kata muži/ženy
c) Závodníci spadající do kategorie kumite junioři/juniorky mohou po předložení formuláře „Žádosti o
zařazení do vyšší věkové kategorie“ (viz příloha soutěžního řádu) startovat rovněž v kategoriích
kumite muži U21/ženy U21 a kumite muži/ženy, ovšem pouze za předpokladu, že se jedná o národní
poháry, které jsou nominační pro nejbližší MČR v těchto vyšších věkových kategoriích, na kterém se
takoví závodníci již nemohou zúčastnit MČR v kategorii juniorů.
d) Závodníci spadající do kategorie kumite muži U21/ženy U21 mohou startovat rovněž v kategoriích
kumite muži/ženy.
Ubytování:

zajišťuje si každý sám

Protesty:

s poplatkem 300,- Kč u hlavního rozhodčího

Upozornění:




každý zaregistrovaný trenér, obdrží kartu, která bude vydána při registraci. Bez registrační karty
nebude trenérům umožněn vstup na soutěžní plochu
startovné za nezúčastněné závodníky bude vráceno na základě zaslané žádosti a lékařské prohlídky
do 10ti dnů od data konání soutěže
všichni závodníci účastnící se disciplíny kumite budou převažováni

Za pořadatele
Pavel Horňák

Za STK ČSKe
Jiří Kotala

