
Ústecký  Krajský  Přebor 2007
      

Datum konání :     16.6.2007

Místo konání: S  portovní hala Chemik Lovosice   

Spojení : silniční dopravou ul.Terezínská  od Ústí n.L.a od Prahy ,po sjezdu 
z dálnice, za kostelem vlevo 200 m .Od Litoměřic 200m před kostelem 
vpravo .Od vlakového a autobus.nádraží pěšky cca 10 minut.

Pořadatel: Z pověření ÚKSKe – SPORT UNION Ústí n.L.

Ředitel soutěže: Josef Rajchert , Ve Smyčce 7 , 400 11 Ústí n.L. 602 421 764
Hlavní rozhodčí: Vladimír Janda a delegovaní rozhodčí
Lékař: zabezpečuje pořadatel

Pravidla soutěže: WKF 

Časový harmonogram:8,00 –8,30   upřesnění zaslaných přihlášek prezentace   kata
 9,00             zahájení kata
10,30-11,00 upřesnění zaslaných přihlášek prezentace kumite
Slavnostní nástup a vyhlášení vítězů v kata 
11,00            zahájení kumite
Časová úprava soutěže vyhrazena!

Upozornění: Na soutěži je povoleno startovat pouze v jedné  věkové kategorii (vyjma 
kategorie Junior –senior), ostaršení závodníci mohou startovat pouze 
v jedné kategorii pro jejich případný start na M ČR , kde není již ! 
ostaršení)
Příklad:starší žák bude v době konání M ČR dorostenec může tedy na 
KP startovat pouze  jako starší žák , nebo ostaršený dorostenec.

Startovné : 150,- za startujícího  a  věkovou kategorii, 150,- tým .
Protesty : s poplatkem 300 ,- pořadateli , Radě rozhodčích turnaje
Disciplíny: kata a kumite dle propozic ÚKSKe .
DOPORUČENÍ Kluby s počtem nad 10 závodníků zašlou Přihlášku do soutěže na

e mail p. L.Mareše –karatemb@seznam.cz
Ceny: Medaile na všech místech pro jednotlivce , diplomy i pro týmy.

Ceny sponzorů. 
Krajský přebor ÚKSKe zajišťuje postup jednotlivým nejlepším závodníkům v kategorii za 
Ústecký a Liberecký kraj. Ocenění medailí  /pohárem/ je však  pouze  pro vítěze kategorie.
     
        za STK ÚKSKe Za pořadatele a ÚKSKe
      Ladislav Mareš  zastupující                                   Josef Rajchert předseda
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