
 

 

OBI OPEN 2008 

1. Pořadatel: Sport Club Flair , otevřený turnaj pro kluby z celé ČR.  

2. Datum soutěže:  sobota 26. dubna 2008 

3. Místo soutěže: hala Střední školy technické - ZELENÝ PRUH 1294/50, Praha 4, ukázat na mapě – zde. 

4. Ředitel soutěže: Tomáš Dvořák, mobil: 775927388, mail: dvorak@tommi-flair.cz 

5. Rozhodčí: hlavní – Vladimír Janda, mobil: 604 925 475 , ostatní deleguje organizační výbor turnaje. 

6. Lékař: Zajistí pořadatel soutěže 

7. Soutěžní podmínky: Soutěží se dle obecně platných pravidel WKF a dodatků svazu + úprava kategorií dle STV 

8. Soutěžní discipliny: viz tabulka, nejsou povinná kata! Skupina A může opakovat, skupina B nesmí. Pořadatel si 
vyhrazuje právo zrušit , nebo sloučit váhové kategorie za účasti 3 a méně závodníků. 

Přihlášky nejpozději do čtvrtka 24. dubna 2008 na e-mail ředitele soutěže. Stop stav je 250 závodníků, turnaj 
proběhne na 4-5 tatami. 

Kategorie: 

Kata: 

mladší žáci, žákyně 6-11 let.  Skupina A, skupina B 
starší žáci, žákyně 12-13 let. Skupina A, skupina B 
dorostenci,dorostenky 14-15 let. Pouze skupina B 
junioři, juniorky 16-17 let. Pouze skupina B 
 
skupina A – může cvičit jakékoliv kata (8-7.kyu) 
skupina B – nesmí opakovat (STV 6.kyu a vyšší) 
kata team žáctvo (6-13 let), D+J (14-17 let) 
kumite je pouze od 6.kyu – botičky nejsou povinné 

Kumite: 

mladší žáci  -35, -41, +41 kg 
mladší žákyně -35, +35 kg 
starší žáci -45, -52, -60, +60 kg 
starší žákyně -42, -50, +50 kg 
dorostenci -57, -63, -70, +70 kg 
dorostenky -47, -54, +54 kg 
junioři  -61, -68, -76, +76 kg 
juniorky  -53, -59, +59 kg

 

9. Časový harmonogram: - všechny kategorie se odcvičí až do úplného konce, bez finálového bloku. 
08:00 ujasnění prezentace kata, kumite možno do 11:00. 
 
09:00 zahájení eliminace kata , start kumite (po ukončení kata) 

10. Startovné : 200,- za jednotlivce   a   200 ,- za družstvo kata, diváci vstupné zdarma.  
Protesty: písemně u hlavního rozhodčího – individuální kategorie 300,-Kč , družstva 500,-Kč 

11. Ceny: 1.místo – pohár a diplom, ostatní medaile a diplomy pro každého, věcné ceny pro vybrané kategorie od 
partnerů klubu. 

12. Ubytování: - každý si zajišťuje osobně. Dle dohody s pořadatelem možno objednat ubytování ve 
sportovní ubytovně Dojo Amfora. Cena za noc 150 Kč,- /osobu. Bližší informace u pořadatele turnaje. 

- Penzion SKITUR, Matěchova 444/18, 140 00 Praha, tel.: +420 241 440 126 
- Hostel V Podzámčí, V podzámčí ev.č.27, 140 00 Praha, tel.: +420 241 444 609 
- Ubytovna ALFA, U krčského nádraží 37, 140 00 Praha, tel.: +420 608 236 461 

………………… 
                                                  Ředitel turnaje           


