
 Silesia cup  

 

8TH INTERNATIONAL KARATE CUP 

Datum konání:  sobota 10. 11. 2007 
Časový harmonogram:  kata kumite 
 Prezentace:  8.30 - 9.30 do 12.00 
 Zahájení:  10.00 12.30 – slavnostní nástup, vyhodnocení kata 

Místo konání: Odry, Městská sportovní hala na Komenského ulici 
Pořadatel soutěže: Karate klub Odry 
Ředitel soutěže: Ing. Petr Šustek 
Kontakt: tel. do zaměstnání: +420 556 768 160 (Po a St 7.30 – 17.00, Út, Čt, Pá 7.00 – 14.00) 
 mobil +420 736 258 800, e-mail: petr.sustek@seznam.cz 
Podmínka účasti v soutěži: Platný průkaz s potvrzenou lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku.  
Pravidla: WKF vč. dodatků ČSKe, kategorie žákyně a žáci 7. – 8. kyu mohou opakovat kata 
Kategorie a disciplíny:  

kata  kumite věk hmotnostní kategorie 

mladší žákyně – 7. – 8. kyu 
                        - od 6. kyu výše 

------- 6 – 11 let ------- 

mladší žáci – 7. – 8. kyu 
                    - od 6. kyu výše 

mladší žáci 6 – 11 let -35, -40, +40 

starší žákyně – 7. – 8. kyu 
                      - od 6. kyu výše 

starší žákyně 12 – 14 let -40, -50, +50 

starší žáci – 7. – 8. kyu 
                 - od 6. kyu výše 

starší žáci 12 – 14 let -40, -50, -60, +60 

dorostenky dorostenky 15 – 17 let -57, +57 

dorostenci dorostenci 15 – 17 let -60, -70, +70, BRH 

ženy ženy + 18 let -60, +60 

muži muži + 18 let -70, -80, + 80, BRH 

Pořadatel si vyhrazuje právo spojení hmotnostních kategorií v případě malého počtu přihlášených 
v jednotlivých kategoriích. Ostaršení není povoleno, závodníci startují pouze v jedné věkové 
kategorii, rozhodné datum je den soutěže. 

Rozhodčí: zajišťuje pořadatel ve spolupráci se SmSKe, oddíloví rozhodčí jsou vítáni 
Startovné: 150,- Kč za soutěžícího splatné při prezentaci při zaslání přihlášky předem na adresu 

petr.sustek@seznam.cz, 200,- Kč při přihlášení namístě před soutěží 
Protesty: U hlavního rozhodčího po zaplacení poplatku 300,- Kč, v případě neuznání se poplatek nevrací.  
Ceny: 1. místo – pohár, 1. – 3. místo – diplom, medaile 

Přihlášky: Vypln ěné přihlášky odešlete na e-mail petr.sustek@seznam.cz (nejpozději 8. listopadu), 
případně poštou (nejpozději 6. 11. 2007) na adresu: 

 Ing. Petr Šustek, Loučky 183, 742 35 Odry. Přihláška ve formátech .doc a .rtf je ke stažení 
na internetu na adrese www.karateodry.cz 

Ubytování: zajišťuje si každý samostatně na kontaktních číslech: 
Internát Střední školy Odry (hned vedle haly): +420 556 730 172, mobil +420 603 277 106 - 1 lůž./180 Kč 
Ubytování na koupališti: +420 556 730 160, 732 163 605, 603 824 832 - 1 lůž./170 Kč 
Penzion „U Zdeňků“: +420 556 730 128, mobil +420 603 480 028 - 2 lůž./600 Kč 
Hotel Max – ubytovna:  +420 556 730 142, mobil +420 605 294 162 - 1 lůž./160 Kč 
Motorest Rogass (Mankovice, 3 km)  +420 556 736 079, mobil +420 737 421 688 - 1 lůž./250 Kč 
Penzion U zvoničky (Jakubčovice nad Odrou, 3 km): +420 556 748 264, mobil +420 605 750 388 - 1 lůž./300 Kč 
TJ Tatran Jakubčovice:  +420 556 748 265, mobil +420 731 566 680 - 1 lůž./250 Kč 
Kontakty na další ubytování na www.odry.cz 

Ing. Petr Šustek, předseda Karate klubu Odry 


