
100 KATEGORIÍ     200 POHÁRŮ

DATUM: 28.-29.4.2007

Kongresové centrum Aldis 
Hradec Králové (5 tatami)

Karate Spartak Hradec Králové 
Východočeský svaz karate

E-mail: karate@spartak.cz

WEB TURNAJE: www.karatecup.com     www.karaterec.com

spartak.cz     vcske.cz     hradeckralove.org     kr-kralovehradecky.cz     aldis.cz

KATEGORIE:

kata do 6.kyu
kata 5.kyu a výš
kumite od 8.kyu -35 kg +35 kg
kata do 6.kyu
kata 5.kyu a výš
kumite od 8.kyu -30 kg -35 kg -40 kg +40 kg
kata
kumite od 7.kyu -40 kg -50 kg +50 kg
kata
kumite od 7.kyu -40 kg -50 kg -60 kg +60 kg
kata
kumite od 6.kyu -45 kg -55 kg +55 kg
kata
kumite od 6.kyu -45 kg -55 kg -65 kg +65 kg

dívky kata
chlapci kata

-51 kg -57 kg +57 kg

-55 kg -60 kg -65 kg -70 kg -75 kg +75 kg

-53 kg -60 kg +60 kg

-60 kg -65 kg -70 kg -75 kg -80 kg +80 kg

kata 
kumite 
kata 
kumite

podmínky otevření kategorie: 3 závodníci

kumite od 5.kyu

kumite team

kumite od 6.kyu

kumite od 6.kyu

kata

speciální soutěž o úder s největší energií
ženy

muži

kata Shotokan kata Goju-ryukata

kumite od 5.kyu

dívky

chlapci

dívky

dívky

muži

chlapci

ženy

chlapci

ženy

muži

ženy

muži

35 a více
kata open

kumite open

kata open
kumite open

kata open

kata open

kumite open

kumite open

kata Shito-ryu

kumite open

kumite open

kumite open
kumite team

kata team
kata team

N 
E 
D 
Ě 
L 
E 

kata Shotokan
16 a více

speciální soutěž o úder s největší energií

kata Shito-ryu

kumite open
kata Shotokan kata Goju-ryu kata Shito-ryu kata open

kumite open
kata Shotokan kata Goju-ryu kata Shito-ryu kata open

kata Shito-ryu kata open
kumite open

kata Shotokan kata Goju-ryu kata Shito-ryu kata open

kata Shito-ryu kata open

kumite open

kata Shotokan kata Goju-ryu kata Shito-ryu kata open
kata Shotokan kata Goju-ryu kata Shito-ryu

MÍSTO KONÁNÍ:

ORGANIZÁTOR:

Kamil Guzek,  Pod Zámečkem 1406, 500 12 Hradec KrálovéINFORMACE:

WEBY SPONZORŮ:

kata Shotokan kata Goju-ryu kata Shito-ryu kata open
kata Shotokan kata Goju-ryu

S   
O 
B 
O 
T 
A

16-17 let

18 a více

7-11 let

12-13 let

14-15 let

7-15 let

kumite team

kumite team

kata team

kata team
kata Goju-ryu

kumite open

kata open

kata Shotokan kata Goju-ryu

mailto:karate@spartak.cz
http://www.karatecup.com
http://www.karaterec.com


PRAVIDLA:

kata Goju-ryu
kata Shito-ryu
kata open
kata Shotokan
kata Goju-ryu
kata Shito-ryu
kata open

kumite kumite
kata Shotokan
kata Goju-ryu
kata Shito-ryu
kata open

kumite kumite

kumite kumite
7-15 let kata kata team

kumite
kumite team
kata Shotokan
kata Goju-ryu
kata Shito-ryu
kata open
kata team
kumite
kumite team

kata kata
kumite kumite

shitei kata Shotokan Kanku Dai, Jion, Enpi, Kanku Sho kata Shotokan, kata OPEN
Goju-ryu Saifa, Sepai, Kururunfa, Seisan kata Goju-ryu, kata OPEN
Shito-ryu Bassai-dai, Seienchin, Nipaipo, Matsumura Rohai kata Shito-ryu, kata OPEN
Wado-ryu Seishan, Chinto, Niseshi, Kushanku kata OPEN

POVINNÉ  CHRÁNIČE V KUMITE:

dívky
chlapci
dívky

chlapci
ženy
muži

ČASOVÝ ROZVRH:

8.00 - 8.45 upřesnění prezentace kategorie kata 7-15 let
9.30 zahájení soutěže kata
11.00 - 12.00 upřesnění prezentace kategorie kumite 7-15 let, vážení

Po skončení soutěže kata bude slavnostní nástup, vyhlášení výsledků soutěže 
KATA a zahájení soutěže KUMITE
vyhlášení kumite bude probíhat průběžné

8.00 - 9.00 upřesnění prezentace kategorie kata 16 a více let
9.30 zahájení soutěže kata
10.00 - 11.00 upřesnění prezentace kategorie kumite 16 a více let, vážení

Po skončení soutěže kata bude slavnostní nástup, vyhlášení výsledků soutěže 
KATA a zahájení soutěže KUMITE
vyhlášení kumite bude probíhat průběžné

chrániče rukou (červené / modré), chrániče zubů
chrániče rukou (červené / modré), chrániče zubů, chrániče hrudi
chrániče rukou (červené / modré), chrániče zubů, suspenzor
chrániče rukou (červené / modré), chrániče zubů

libovolná kata Goju-ryu - možno 2x opakovat
libovolná kata Shito-ryu - možno 2x opakovat

do 8 - libovolná kata Shito-ryu - bez opakování 

N 
E od 16 let

kata Shotokan

kata Goju-ryu

kata Shito-ryu

kata open

chrániče rukou (aka/ao), chrániče zubů, chrániče holení a nártů (aka/ao)

pravidla WKF - kata styl Shotokan

libovolná kata - možno 2x opakovat

pravidla WKF - čas 1 minuta

libovolná kata Shotokan - možno 1x opakovat

libovolná kata Shito-ryu - možno 1x opakovat
libovolná kata Goju-ryu - možno 1x opakovat

libovolná kata - možno 1x opakovat - ve finále bunkai

od 8 - libovolná mistrovská kata Goju-ryu - bez opakování 

pravidla WKF - čas 2 minuty

pravidla WKF
pravidla WKF - čas 2 minuty

pravidla WKF
pravidla WKF - ve finále bunkai

libovolná kata - možno 1x opakovat

libovolná kata Shotokan - bez opakování
libovolná kata Goju-ryu - bez opakování 
libovolná kata Shito-ryu - bez opakování 
libovolná kata - bez opakování
pravidla WKF - čas 1,5 minuty
do 8 - libovolná kata Shotokan - bez opakování

pravidla WKF - čas 2 minuty

od 8 - libovolná mistrovská kata - bez opakování
pravidla WKF - čas 1,5 minuty

kata 5.kyu a 
výše

kata do 
6.kyu

kata Shotokan
do 16 Heian Shodan - 2 závodníci najednou

od 8 libovolná kata Shotokan - možno 2x opakovat
16 - 8 Heian Nidan - 2 závodníci najednou

kata 12-13 let

pravidla WKF - kata styl Goju-ryu
pravidla WKF - kata styl Shito-ryukata

kata 

od 8 - libovolná mistrovská kata Shito-ryu - bez opakování 
do 8 - libovolná kata - bez opakování 

od 8 - libovolná mistrovská kata Shotokan - bez opakování
do 8 - libovolná kata Goju-ryu - bez opakování

S 
O 
B 
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T 
A

N 
E 
D 
Ě 
L 
E

S 
O 
B 
O 
T 
A

7-11 let

14-15 let

16 a více

35 a více

18 a více

S 
O

7-11 let

N 
E 
D 
Ě 
L 
E

pravidla WKF - čas 2 minuty (3 závodníci)16-17 let kumite

pravidla WKF - čas 2 minuty (3 závodníci)kumite

12-15 let

chrániče rukou (aka/ao), chrániče zubů, chrániče hrudi, chrániče holení a nártů (aka/ao)



STARTOVNÉ:
200,- Kč za kata team
300,- Kč za kumite team
0,- Kč soutěž o nejsilnější úder

slevy

(10 míst žebříček kata, 10 míst žebříček kumite)

CENY: 1.místo:: zlatý pohár, medaile, diplom
2.místo:: sříbrný pohár, medaile, diplom
3.místo:: medaile, diplom
1.místo kata open, kumite open:: velký zlatý pohár, sponz. ceny, medaile, diplom
2.místo kata open, kumite open:: velký stříbrný pohár, sponz. ceny, medaile, diplom
3.místo kata open, kumite open:: sponz. ceny, medaile, diplom
1.místo kata tým:: 1 zlatý pohár, 3 medaile, 3 diplomy
2.místo kata tým:: 1 stříbrný pohár, 3 medaile, 3 diplomy
3.místo kata tým:: 3 medaile, 3 diplom
1.místo kumite tým:: 1 velký zlatý pohár, 3 medaile, 3 diplomy
2.místo kumite tým:: 1 velký stříbrný pohár, 3 medaile, 3 diplomy
3.místo kumite tým:: 3 medaile, 3 diplom
1.místo soutěž o nejslinější úder:: speciální upomínková cena,certifikát
2.místo soutěž o nejslinější úder:: speciální upomínková cena,certifikát
3.místo soutěž o nejslinější úder:  speciální upomínková cena,certifikát

PROTEST:

LÉKAŘ:

ROZHODČÍ:

PODMÍNKY STARTU:
technické stupně podle výše uvedených kategorií a pravidel

PŘIHLÁŠKY: posílejte nejpozději do 25.4. na email: karate@spartak.cz

UBYTOVÁNÍ: oficiální ubytování: HOTEL AMBER ČERNIGOV 

speciální ceny pro účastníky Grand Prix Hradec Králové 2006
dvojlůžkový pokoj 400,- Kč na osobu (se snídaní)

luxusní dvojlůžkový pokoj 600,- Kč na osobu (se snídaní)

zajišťuje pořadatel ve spolupráci s ČSKe a VčSKe

platný průkaz karate s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku, známka ČSKe 2007

písemně s poplatkem 300, -Kč u hlavního rozhodčího a pořadatele

zajišťuje pořadatel

aktuální mistři ČR – start zdarma 

100,- Kč za 1 kategorii individuál

závodníci do 10.místa aktuálního žebříčku karaterec.com - start zdarma

DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ : NA WWW.KARATECUP.COM

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 2007

mailto:karate@spartak.cz
http://www.KARATECUP.COM

