
Če s ký  s vaz  ka r a t e  G o j u  R yu  
P R O P O Z I C E   

 

1.kolo Národního poháru ČSKGr 
a 

Pohár m ěsta Krom ěříže 
 
1. Pořadatel:    Oddíl karate TJ Slavia Kroměříž  

2. Datum konání:   sobota 9. února 2008 

3. Místo konání a spoj:   TJ Slavia Kroměříž (u supermarketu Hypernova) 

4. Ředitel soutěže:   Mgr. Svatopluk Čech , mobil  721 950 194 (sv.cech@seznam.cz) 

5. Hlavní rozhodčí:   pan Jaromír Musil 

6. Startovné:    100,- Kč 

7. Informace:    u ředitele soutěže 

8. Lékař:    zajišťuje pořadatel 

9. Rozhodčí:    deleguje komise rozhodčích ČSKGr 

10. Časový rozvrh:    8:30  -    9:30 prezentace kata ( kumite ) 
                                   9:30  -  10:00  losování kata 
                                 9:45           slavnostní zahájení  

10:00   zahájení soutěží kata jednotlivci  
11:30  -  12:00  prezentace kumite  

    11:30   zahájení soutěže kihon 8. kyu  
    12:00  -  12:30  losování kumite 
    12:30  přestávka na oběd  
    13:00  zahájení soutěží kumite 
 

(Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit časový plán v zájmu plynulého chodu soutěže.) 
 

11. Ceny:    1. místo  – pohár, medaile, diplom 

    2. a 3. místo  – medaile a diplom 

12. Disciplíny NP ČSKGr:  
  8.kyu  do   10 let  kihon ido  
  8.kyu  11 - 15 let  kihon ido 
  žákyně        6 - 11 let  kata,  9-11 let  (1 min)      kumite    BRH  
  žáci     6 - 11 let   kata,  9-11 let  (1 min)      kumite    BRH 
  dorostenky 12 - 14 let   kata,  kumite   (1,5 min)    BRH 
  dorostenci 12 - 14 let   kata, kumite   (2 min)      -45 kg,   +45 kg 
  junioři ( dívky ) 15 - 17 let   kata, kumite   (2 min)       BRH 
  junioři     15 - 17 let   kata,  kumite   (2 min)      -65 kg,   +65 kg 
  senioři (ženy ) 18 let a výše   kata,  kumite   (2 min)       BRH 
  senioři  18 let a výše   kata,  kumite   (3 min)      -70 kg,   -80 kg,   +80 kg  a   BRH  

12a. Pohár m ěsta Krom ěříže: 

                           MASTERS  muži 30 let a více kumite ( 3 min )  BRH 
 
13. Protesty: podává vedoucí družstva písemně u stolu hlavního rozhodčího ihned po skončení 
  utkání s poplatkem 300,- Kč  

14. Pravidla: soutěží se dle pravidel WKF a dodatků ČSKGr. 
  Soutěž kata bez povinných (Shitei) – povoleny všechny kata GOJU RYU 

15. Omezení: startují členové oddílů ČSKGr s platným průkazem a známkou ČUBU pro rok 2007  
  Lékařská prohlídka nesmí být starší 12 měsíců.!!!!  

Upozorn ění : na závodišti nebudou OBI. Každý závodník bude mít AKA a AO OBI svoje.   

             Za pořádající oddíl:                                                                 Za STK ČSKGr: 

   Mgr. Svatopluk Čech                                   Ing. Jozef Chocholáček 

Cesta  : od nádraží jit vlevo přes most ( první světelná křižovatka ), asi po 700 m  na třetí světelné odbočit vlevo a po   300 m       
                 vpravo tělocvična. ( bližší informace s mapkou na stránkách oddílu karate Kroměříž . http://www.karate-kromeriz.euweb.cz/ 


