
NOMINACE NA MĆR MLÁDEŽE 2008 - KATEGORIE DOROST, JUNIOŘI
(koeficient 3 - bodování: 36-24-12-12-6-6-3-3)

DATUM:

Kongresové centrum Aldis 
Hradec Králové (5 tatami)
(GPS - 50°12'55.761"N, 15°49'44.476"E)

Karate Spartak Hradec Králové 
Český svaz karate
Východočeský svaz karate

E-mail: karate@spartak.cz

WEB TURNAJE: www.karatecup.com     www.karaterec.com

www.czechkarate.cz www.spartak.cz www.vcske.cz
www.hradeckralove.org www.kr-kralovehradecky.cz www.aldis.cz

MÍSTO KONÁNÍ:

ORGANIZÁTOR:

DALŠÍ WEBY:

INFORMACE:

22. - 23. března 2008

22.3. - dorost (14-15 let), junioři (16-17 let), senioři
23.3. - mladší žáci (7-11 let), starší žáci 12-13 let)

Kamil Guzek,  Pod Zámečkem 1406, 500 12 Hradec Králové

TURNAJ JE SOUČÁSTÍ STŘEDOEVROPSKÉ LIGY KARATE

mailto:karate@spartak.cz
http://www.karatecup.com
http://www.karaterec.com
http://www.czechkarate.cz
http://www.spartak.cz
http://www.vcske.cz
http://www.hradeckralove.org
http://www.kr-kralovehradecky.cz
http://www.aldis.cz


KATEGORIE: SOBOTA 22.3.2008

kata
kumite od 6.kyu -47 kg -54 kg +54 kg OPEN
kata
kumite od 6.kyu -52 kg --57 kg -63 kg 70 kg + 70 kg OPEN
kata
kumite od 6.kyu -48 kg  -53 kg -59 kg +59 kg OPEN
kata
kumite od 6.kyu -55 kg -61 kg -68 kg -76 kg +76 kg OPEN

dívky
chlapci
ženy kata
muži kata
ženy kumite od 5.kyu -53 kg -60 kg +60 kg OPEN

-60 kg -65 kg -70 kg -75 kg -80 kg +80 kg
OPEN

kata 
kumite OPEN
kata 
kumite OPEN

NEDĚLE 23.3.2008

kata do 7.kyu
kata 6.kyu a výš
kumite od 6.kyu -35 kg +35 kg
kata do 7.kyu
kata 6.kyu a výš
kumite od 6.kyu -30 kg -35 kg -41 kg +41 kg
kata do 6.kyu
kata 5.kyu a výš
kumite od 6.kyu -42 kg -50 kg +50 kg OPEN
kata do 6.kyu
kata 5.kyu a výš
kumite od 6.kyu -39 kg -45 kg -52 kg -60 kg +60 kg OPEN

dívky
chlapci

podmínky otevření kategorie: 3 závodníci nebo týmy

KATEGORIE
Každý závodník může startovat pouze v jedné věkové kategorii (výjimka: kata junioři - kata senioři a kombinace 
individuální  a týmová kategorie). Závodník může startovat buď ve své věkové kategorii (věková kategorie v den turnaje 
GPHK 2008)  nebo v nominační kategorii (věková kategorie v době mistrovství ČR mládeže.MČR žáků: 7.12.08,
MČR dorostu a juniorů: 6.12.08). Pro start v nominační kategorii není třeba ostaršení. 

ČASOVÉ LIMITY ZÁPASŮ KUMITE 7 - 13 let: 1,5 min
14 a více let - 2 min

POVINNÉ  CHRÁNIČE V KUMITE:

dívky
chlapci
dívky

chlapci
ženy
muži

14-15 let
dívky pravidla WKF

kumite team (3+1)

kumite team (3+1)

16-17 let

7-11 let

12-13 let

7-11 let

12-13 let

chrániče rukou (aka/ao), chrániče zubů, chrániče hrudi, chrániče holení a nártů (aka/ao)

libovolná kata - bez opakování - ve finále bunkai

18 a více

libovolná kata - bez opakování

dívky

chlapci

libovolná kata - možno 1x opakovat

libovolná kata - možno 2x opakovat

kumite team (3+1)
libovolná kata - možno 1x opakovat - ve finále bunkai kata team
libovolná kata - možno 1x opakovat - ve finále bunkai kata team

chrániče rukou (červené / modré), chrániče zubů, chrániče hrudi
chrániče rukou (červené / modré), chrániče zubů, suspenzor
chrániče rukou (červené / modré), chrániče zubů

chrániče rukou (červené / modré), chrániče zubů

kumite team (3+1)

kata team
kata team
kata team

kumite team (3+1)

kumite team (3+1)

16 a více

dívky

chlapci

35 a více
ženy

muži

muži

14-17 let

kumite od 5.kyu

chrániče rukou (aka/ao), chrániče zubů, chrániče holení a nártů (aka/ao)

libovolná kata - možno 1x opakovat
libovolná kata - možno 2x opakovat

libovolná kata - možno 1x opakovat

libovolná kata - bez opakování

libovolná kata - možno 1x opakovat

chlapci pravidla WKF

od 14 let

dívky

chlapci

pravidla WKF

7-13 let

kumite team (3+1)

kumite team (3+1)

kata team

pravidla WKF

pravidla WKF
pravidla WKF

pravidla WKF

pravidla WKF

libovolná kata - bez opakování - ve finále bunkai



ČASOVÝ HARMONOGRAM:

PÁTEK - CERNIGOV
18.00-22.00 možnost upřesnění prezentace KATA i KUMITE v hotelu Černigov
SOBOTA - ALDIS
8.00 - 8.45 upřesnění prezentace kategorie KATA 
9.30 zahájení soutěže KATA všech sobotních věkových kategorií
10.00 - 11.00 upřesnění prezentace kategorie KUMITE 

po skončení soutěže KATA budou zahájeny soutěže KUMITE dorost
14.00 slavnostní nástup, finále KATA, vyhlášení výsledků KATA, pokračování KUMITE

kategorie KUMITE se budou dokončovat až do finále a vyhlašovat se budou průběžně
NEDĚLE - ALDIS
8.00 - 8.45 upřesnění prezentace kategorie KATA 
9.30 zahájení soutěže KATA všech nedělních věkových kategorií
10.00 - 11.00 upřesnění prezentace kategorie KUMITE 
11.00 slavnostní nástup, finále KATA, vyhlášení výsledků KATA, zahájení KUMITE

kategorie KUMITE se budou dokončovat až do finále a vyhlašovat se budou průběžně

STARTOVNÉ:
každý závodník platí jen jedno startovné, i při startu ve více individ. kategoriích (neplatí pro týmy)
500,- Kč za team

CENY: 1.místo:: pohár, medaile, diplom
2.místo:: medaile, diplom
3.místo:: medaile, diplom
1.místo kata, kumite open:: pohár, sponzorské ceny, medaile, diplom
2.místo kata, kumite open::pohár, sponzorské ceny, medaile, diplom
3.místo kata, kumite open:: sponzorské ceny, medaile, diplom
1.místo kata tým:: 1 pohár, 3 medaile, 3 diplomy
2.místo kata tým:: 3 medaile, 3 diplomy
3.místo kata tým:: 3 medaile, 3 diplomy
1.místo kumite tým:: 1 pohár, 3 medaile, 3 diplomy
2.místo kumite tým:: 1 pohár, 3 medaile, 3 diplomy
3.místo kumite tým:: 3 medaile, 3 diplomy

PROTEST:

LÉKAŘ:

ROZHODČÍ:

PODMÍNKY STARTU: platný průkaz karate s lékařskou prohlídkou ne starší jednoho roku, známka ČSKe 2007 nebo 2008
technické stupně podle výše uvedených kategorií a pravidel

PŘIHLÁŠKY: posílejte nejpozději do 19.3. na email: karate@spartak.cz

UBYTOVÁNÍ: oficiální ubytování:HOTEL AMBER ČERNIGOV 

speciální ceny pro účastníky Grand Prix Hradec Králové 2008
dvojlůžkový pokoj 400,- Kč na osobu (se snídaní)

luxusní dvojlůžkový pokoj 600,- Kč na osobu (se snídaní)

DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ : NA WWW.KARATECUP.COM
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 2008

                                        (GPS  - 50°12'51.592"N, 15°48'48.381"E)

200,- Kč za závodníka (450,- Kč pro závodníky, kteří nejsou členy ČSKe)

zajišťuje pořadatel ve spolupráci s ČSKe a VčSKe

písemně s poplatkem 300, -Kč u hlavního rozhodčího a pořadatele

zajišťuje pořadatel

mailto:karate@spartak.cz
http://www.KARATECUP.COM

