
Propozice soutěže 
Mistrovství VčSKe seniorů 

Pohár VčSKe žactva, dorostu a juniorů - 1 
 

 

1. Pořadatel:  KARATE TEAM KCK  (www.karate.infotip.cz)  

                                  Pavel Krátký, tel. 777 740 080, e-mail: pavel.kratky@golemgroup.cz 

2. Datum soutěže:  sobota 1.3.2008  

3. Místo soutěže: Sportovní hala ZŠ Jablonné nad Orlicí  
4. Ředitel soutěže:  Ing. Petr Krátký, tel. 777 740 085, e-mail: petr.kratky@golempress.cz 

5. Hlavní rozhodčí: deleguje  VČSKe   

6. Lékař:  zajišťuje pořadatel 

7. Soutěžní disciplíny:   dle soutěžního řádu ČSKe – viz níže; pořadatel si vyhrazuje 

právo dle počtu přihlášených závodníků  upravit (příp. zrušit)  jednotlivé kategorie –

mimo soutěže Mistrovství VčSKe  seniorů a seniorek, která proběhne dle soutěžního 

řádu. 

8. Věkové kategorie: Mistrovství VčSKe = muži a ženy - senioři 

                            Pohár VčSKe = chlapci a děvčata - ml.žáci, st.žáci, dorost, junioři  
Přihlášky zasílejte nejpozději do 27.2.2008 na adresu: stk@czechkarate.cz 

8. Časový rozvrh:  
8.30 – 9.00 hod.   prezentace kata mládeže 

9.15 hod. zahájení kata mládeže,  

10.00 – 11.00 hod. prezentace kumite 

11.00 – 12.00 hod. prezentace seniorů  

Zahájení soutěže kumite mládeže bude po ukončení soutěže kata mládeže 

Zahájení soutěže seniorů po ukončení soutěží mládeže 

9. Startovné:  100,- Kč za jednotlivce, 100,- Kč za kata team 

10. Pravidla soutěže: dle pravidel WKF a dodatků ČSKe  

11. Soutěžní podmínky: platný průkaz karate ČSKe s platnou lékařskou 

prohlídkou (ne starší 12 měsíců), známka ČSKe 2007 

nebo 2008  

12. Protesty:  s poplatkem 300,- Kč u hlavního rozhodčího, ihned po skončení 

   protestu týkajícího se utkání 

13. Ceny:  1. – pohár, medaile, diplom, 2. a 3.místo – medaile, diplom  
 

VÁHOVÉ A VĚKOVÉ KATEGORIE 
↓ 
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Kateogrie na Mistrovství VčSKe seniorů a Poháru VčSKe mládeže 

1.3.2008 
 

 
 
Ml.žáci 7-11 let   kata, kumite -30, -35, -41, + 41 kg  
Ml.žákyně 7-11 let   kata, kumite -35, +35 kg 
 
St.žáci 12-13 let   kata, kumite -39, -45, -52, -60, +60 kg 
St.žákyně 12-13 let   kata, kumite -42, -50, +50 kg 
 
Dorostenci 14-15 let   kata, kumite -52, -57, -63, -70, + 70 kg  
Dorostenky 14-15 let   kata, kumite -47, -54, +54 kg 
 
Junioři 16-17 let   kata, kumite -55, -61, -68, -76, +76 kg 
Juniorky 16-17 let   kata, kumite -48, -53, -59, +59 kg 
 
Senioři + 18 kumite, + 16 kata kata, kumite -60,-65,-70,-75,-80,+80,BRH 
Seniorky + 18 kumite, + 16 kata kata, kumite -53, -60, +60 kg, BRH 
 
Kata team dle přihlášených družstev 
 
 
Každý závodník může v individuální soutěži startovat pouze v jedné věkové  

kategorii! Závodník si může vybrat start buď ve své věkové kategorii (věk 

v den závodu) nebo v nominační kategorii (v jaké bude startovat v době 

MČR mládeže. MČR žáků: 7.12.2008, MČR dorostu a juniorů: 6.12.2008). 

Pro start v nominační kategorii není třeba ostaršení.  

 

V kategoriích kumite dorostu a dorostenek 14-15 let jsou chrániče nártů a 

holení (tzv. botičky) nepovinné. V kategoriích juniorů, juniorek, mužů a žen 

jsou povinné. Ostatní chrániče dle aktuálních pravidel ČSKe. UPOZORNĚNÍ 
– na dalších turnajích VčSKe, včetně Grand Prix Hradec Králové (22.-

23.3.2008) už budou botičky povinné i v kategoriích dorostu a dorostenek 

14-15 let. 

 

 

 

Za  VčSKe:    Kamil Guzek         Za pořadatele:    Pavel Krátký 


