
Velká cena města Nymburka v KARATE - XIII. ročník 
 
Kategorie mladšího a staršího žactva jsou postupovými kategoriemi na MČR mládeže 2008 

s koeficientem 1 (bodování se dvěma třetími místy: 12-8-4-4) 
 
Datum konání:  sobota 8. března 2008 
 
Místo konání:  hala BIOS Centra odborné přípravy (COP), V Kolonii 1804, Nymburk 
   Možnost ubytování tamtéž - tel.: 325 512 154 (nutno objednat dopředu) 
 
Pořadatel:  oddíl NED HOCKEY KARATE NYMBURK + Středočeský svaz karate 
 
Časový rozvrh:  8:00 - 9:00 hod........ prezentace soutěží kata (8:00 - 11:30 prez. kumite) 
   9.15 hod........ nástup / zahájení soutěže kata (3 zápasiště) 
Soupisky:   - přihlášky prosím zasílejte předem na p. Mareše : karatemb@seznam.cz 
  
Ředitel soutěže: Jan Bárta - 606 257 943 / M. Novotný - 602 189 852, e-mail : novotny@temac.cz 
 
Rozhodčí:  deleguje pořadatel ve spolupráci s KR Českého svazu karate 
 
Lékař:   zajistí pořadatel 
 
Občerstvení:  zajistí pořadatel 
 
Soutěžní disciplíny:  V nepostupových kategoriích (dorost, junioři, senioři) se při počtu menším než 3 

závodníci kategorie ruší, tito závodníci budou mít možnost startovat v těžší kategorii.  
Kata jednotlivci: ml. žáci, ml. žákyně (7-11 let), st. žáci, st. žákyně (12-13 let) - nominační kat. 

dorostenci,dorostenky (14-15), junioři+muži, juniorky+ženy dohromady (nad 16 let) 
Kata team:  žáci a.dorostenci, resp. žákyně a dorostenky dohromady 
 
Kumite jednotlivci: ml.žákyně: - 35 kg, + 35kg, ml. žáci: –30,-35,-41,+41 kg - nominační kat. 7-11 let 

st. žákyně: -42, -50, +50 kg, st. žáci: -39, -45, -52, -60, +60 kg – nom. kat. 12-13 let 
  dorostenky: -47, -54, +54 kg,  dorostenci: -52, -57, -63, -70, + 70 kg            (14-15 let) 
  juniorky: -48, -53, -59, +59 kg, junioři: -55, -61, -68, -76, +76 kg                 (16-17 let) 

   ženy: - 60, + 60 kg, BRH, muži:  -65, -75, +75kg, BRH                (18 a více let) 
  
Každý závodník může startovat pouze v jedné věkové kategorii! Závodník si může vybrat start buď 
ve své věkové kategorii (věk v den závodu) nebo 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. Soutěží se dle platných pravidel WKF a dodatků svazu (kumite od 6.kyu). 
  
Podmínky účasti : platný průkaz ČSKe se zdravotní prohlídkou ne starší jednoho roku a  

  členskou známkou ČSKe na rok 2007 (platnost do března včetně), popř. 2008. 
 
Startovné  :  150,- Kč za jednotl.,  250,- Kč za družstvo 
 
Protesty  : Písemně u stolku hlavního rozhodčího a pořadatele, poplatek 400,- Kč 
 
Ceny   : 1. místo => pohár + diplom, 2. – 3. místo => medaile + diplom 
 
Za pořádající oddíl : Jan Bárta     Za Stř. Čske : Jiří Bašus 
 

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ ! 
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