
  Strana 1 (celkem 4) 

 

Oddíly Karate VSK VŠB – TU Ostrava a KARATE TYGR SHOTOKAN   
Vás srdečně zvou na 7. ročník mezinárodního turnaje KARATE 

Velká cena Ostravy 
Datum konání: 25. říjen 2008 

Místo konání: Sportovní hala v Ostravě – Polance, ul. Heleny Salichové 1275 

Pořadatelé: Karate VSK VŠB – TU Ostrava ( www.karatevsb.cz ) 

 KARATE TYGR SHOTOKAN ( www.karatetygr.cz ) 

Gen. ředitel soutěže: Vladimír Ryska (5.Dan) (mobil: 604 539 662) 

Organizační ředitelka:  Blanka Mušálková (mobil: 608 822 821)  

Finanční ředitel:  Michal Gellér (mobil: 603 982 003)  

Hlavní rozhodčí: pro soutěž KATA : Karel Kesl (7.Dan) 

 pro soutěž KUMITE : Ing. Jiří Lovecký (5.Dan) 

Ostatní rozhodčí: zajišťuje ČSKe ve spolupráci se SmSKe 

Lékař:  zajišťuje pořadatel 

 

Startovné: 200,- Kč ( 8 €  /  250,- SKK / 28 PLN ) za jednotlivce (jedním poplatkem se uhradí účast 

jednotlivce ve všech kategoriích a disciplínách, kromě teamů) 

 400,- Kč ( 16 €  /  500,- SKK / 56 PLN ) za kata team nebo kumite team 

 Při placení startovného v cizí měně bude přeplatek vrácen v Kč.  
  

 

Program: 08:00 – 09:30 hod. .....................................  kontrola soupisek závodníků – KATA 

 09:30 – 12:30 hod. .....................................  eliminační soutěže – KATA 

 11:00 – 12:00 hod. .....................................  kontrola soupisek závodníků - KUMITE 

 12:30 – 14:00 hod. .....................................  slavnostní zahájení, finále – KATA 

 14:00 – 19:00 hod. .....................................  soutěže – KUMITE 

 Organizátor si vyhrazuje právo v případě nutnosti časový plán upravit dle průběhu a v zájmu 

plynulého chodu soutěže. 

KATEGORIE :   
 

Disciplína : KATA - jednotlivci  

A 1 .... mladší žáci do 7.kyu ................................ do 11 let 

A 2 .... mladší žáci od 6.kyu ................................ do 11 let 

A 3 .... mladší žákyně do 7.kyu ........................... do 11 let 

A 4 .... mladší žákyně od 6.kyu ........................... do 11 let 

A 5 .... starší žáci .............................................. 12 - 13 let 

A 6 .... starší žákyně ......................................... 12 - 13 let 

A 7 .... dorostenci .............................................. 14 - 15 let 

A 8 .... dorostenky ............................................. 14 - 15 let 

A 9 .... junioři ..................................................... 16 - 17 let 

A 10 .. juniorky .................................................. 16 - 17 let 

A 11 .. senioři ................................................ 16 a více let 

A 12 .. seniorky ............................................. 16 a více let 

 

Disciplína : KATA - TEAMY 

B 1..... kata team žáci  .......................................7 -  13 let 

B 2..... kata team žákyně ....................................7 - 13 let 

B 3..... kata team junioři ....................................14 - 15 let 

B 4..... kata team juniorky .................................14 - 15 let 

B 5..... kata team senioři ............................... 16 a více let 

B 6..... kata team seniorky ............................ 16 a více let 
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Disciplína : KUMITE - jednotlivci 

C 1 .... mladší žáci (7 -11 let ) ................................. -30 kg 

C 2 .... mladší žáci (7 -11 let) .................................. -35 kg 

C 3 .... mladší žáci (7 -11 let ) ................................. -41 kg 

C 4 .... mladší žáci (7 -11 let) ................................. +41 kg 

C 5 .... mladší žákyně (7 -11 let ) ............................ -35 kg 

C 6 .... mladší žákyně (7 -11 let) ............................ +35 kg 

C 7 .... starší žáci (12 - 13 let) ................................. -39 kg 

C 8 .... starší žáci (12 - 13 let) ................................. -45 kg 

C 9 .... starší žáci (12 - 13 let) ................................. -52 kg 

C 10 .. starší žáci (12 - 13 let) ................................. -60 kg 

C 11 .. starší žáci (12 - 13 let) ................................ +60 kg 

C 12 .. starší žákyně (12 - 13 let) ............................ -42 kg 

C 13 .. starší žákyně (12 - 13 let) ............................ -50 kg 

C 14 .. starší žákyně (12 - 13 let) ........................... +50 kg 

C 15 .. dorostenci (14 - 15 let) ................................ -52 kg 

C 16 .. dorostenci (14 - 15 let) ................................ -57 kg 

C 17 .. dorostenci (14 - 15 let) ................................ -63 kg 

C 18 .. dorostenci (14 - 15 let) ................................ -70 kg 

C 19 .. dorostenci (14 - 15 let) ............................... +70 kg 

C 20 .. dorostenky (14 - 15 let) ............................... -47 kg 

C 21 .. dorostenky (14 - 15 let) ............................... -54 kg 

C 22 .. dorostenky (14 - 15 let) .............................. +54 kg 

C 23 .. junioři (16 - 17 let) ....................................... -55 kg 

C 24 .. junioři (16 - 17 let) ....................................... -61 kg 

C 25 .. junioři (16 - 17 let) ....................................... -68 kg 

C 26 .. junioři (16 - 17 let) ....................................... -76 kg 

C 27 .. junioři (16 - 17 let) ...................................... +76 kg 

C 28 .. juniorky (16 - 17 let)..................................... -48 kg 

C 29 .. juniorky (16 - 17 let)..................................... -53 kg 

C 30 .. juniorky (16 - 17 let)..................................... -59 kg 

C 31 .. juniorky (16 - 17 let).................................... +59 kg 

C 32 .. senioři (18 a více let) ................................... -60 kg 

C 33 .. senioři (18 a více let) ................................... -67 kg 

C 34 .. senioři (18 a více let) ................................... -75 kg 

C 35 .. senioři (18 a více let) ................................... -84 kg 

C 36 .. senioři (18 a více let) .................................. +84 kg 

C 37 .. senioři (18 a více let) ......................... BRH (Open) 

C 38 .. seniorky (18 a více let) ................................ -50 kg 

C 39 .. seniorky (18 a více let) ................................ -55 kg 

C 40 .. seniorky (18 a více let) ................................ -61 kg 

C 41 .. seniorky (18 a více let) ................................ -68 kg 

C 42 .. seniorky(18 a více let) ................................ +68 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P R A V I D L A   S O U T Ě Ž E: 

▪ Soutěž se bude řídit pravidly WKF a těmito propozicemi.  

▪ Každý závodník může startovat pouze v jedné věkové 

kategorii s výjimkou u kategorií kata junioři a kata 
senioři.  

▪ Závodník může startovat buď ve své věkové kategorii 
(věková kategorie v den turnaje) nebo v nominační 
kategorii (věková kategorie v době mistrovství ČR 

mládeže MČR žáků: 7.12.2008, MČR dorostu a juniorů: 
6.12.2008). Pro start v nominační kategorii není třeba 

„ostaršení“. 

▪ Startovní pořadí závodníků v příslušné kategorii bude 
vygenerováno metodou náhodných čísel. 

▪ Podmínkou pro start kategorie je účast minimálně 
4 závodníků. Při nižší účasti si organizátor soutěže 

vyhrazuje právo rozhodnout o případném spojení 
kategorií nebo o jejím zrušení.  

▪ V každé kategorii s více než 3 závodníky budou 
vyhlášena dvě třetí místa. O případné repasáži, 
zkrácené repasáži nebo stanovení pořadí bez repasáže 

rozhodne hlavní rozhodčí před zahájením příslušné 
disciplíny. 

▪ Závodníci musí být na stupních vítězů oblečeni 
v KARATE – GI nebo ve sportovním oděvu s označením 
příslušného klubu (oddílu). 

Upřesnění pravidel pro soutěž K A T A 

▪ Soutěží se ve stylech Shotokan – Ryu, Goju – Ryu, 

Shito – Ryu a Wado – Ryu. 

▪ Zařazení kata teamu do příslušné kategorie se provede 
podle věkově nejstaršího závodníka teamu. 

▪ V kategoriích do 7.kyu - mladší žáci a mladší žákyně 
(tj. A 1, A 3) se mohou kata opakovat. V těchto 
kategoriích závodníci mohou startovat rovněž s Taikyoku 

kata (styl Shotokan), resp. Fukyu kata (styl Goju ryu) 
a pod. 

▪ V kategoriích od 6. kyu mladší žáci a mladší žákyně (A 2 
a A 4) soutěžící mohou kata nejvýše jednou zopakovat a 

to střídavým způsobem (není dovoleno opakovat kata 
dvakrát za sebou). 

▪ Nerozhodne-li hlavní rozhodčí jinak, ostatní závodníci 
zacvičí v každém kole jinou volitelnou kata ze seznamu 
WKF, kterou nesmí opakovat. 

▪ Ve finálových zápasech soutěže kata teamů je součástí 
souborového cvičení bunkai. 

▪ Vyhlašování výsledků soutěže v disciplíně KATA 

proběhne po ukončení finálových závodů v rámci 
slavnostního zahájení soutěže. 
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Upřesnění pravidel pro soutěž K U M I T E 

▪ Podmínkou účasti na soutěži je potvrzení o lékařské 
prohlídce ne starší 12 měsíců. 

▪ Nerozhodne-li hlavní rozhodčí jinak, bude zápas 
v kategoriích mladší žáci, mladší žákyně trvat 60“, 
v kategoriích starší žáci, žákyně 90“ a v ostatních 

kategoriích 120“. 

▪ Pro všechny kategorie jsou povinné chrániče zubů, 

rukou a u dívek chrániče hrudi. Mladší žáci musí mít 
chránič genitálií (suspenzor). V kategoriích dorostenci, 

dorostenky a vyšších kategoriích jsou povinné 
kombinované chrániče holení a nártů (tzv. botičky). 

Závodníci si musí zajistit šerpy, chrániče rukou a nártů 
v červené (AKA) a modré (AO) barvě. 

▪ Závodníci mohou v každé disciplíně startovat pouze 
v jedné kategorii s výjimkou u seniorské kategorie C 37 
(Open), do níž se mohou přihlásit soutěžící startující 

v disciplíně KUMITE v ostatních seniorských kategoriích, 
tj. C 32 – C 36.  

▪ V disciplíně KUMITE budou vítězové dekorováni 
průběžně.  

Ceny pro vítěze: Pohár (1.místo), medaile, diplom, věcná cena od sponzorů soutěže. 

Protesty: U hlavního rozhodčího po uhrazení poplatku 300,- Kč ( 10 €, 370 SKK,  42 PLN ). Přeplatek 

v cizí měně bude vrácen v Kč. V případě neoprávněného protestu se poplatek nevrací. 

REGISTRACE  SOUTĚŽ ÍC ÍCH  

▪ Soutěže se mohou zúčastnit pouze zaregistrovaní závodníci formou řádně vyplněné přihlášky (soupisky závodníků) 
zaslané nejpozději do 16:00 hod. 20.10.2008 a to e-mailem na adresu fr.saidl@seznam.cz nebo  poštou na adresu 

Fr.Saidl, H.Salichové 901, 72525 Ostrava-Polanka. Po vypršení lhůty stanovené pro registraci proběhne losování 

pořadí závodníků v startovacích listinách. Po té budou předběžné startovací klíče zveřejněny na stránkách turnaje 
www.karatetygr.cz/vco.  

▪ V den soutěže se provede pouze kontrola seznamu soupisek zaregistrovaných závodníků. Kouč v místě určeném pro 
úhradu startovného obdrží vytištěný seznam závodníků příslušného klubu, opraví v něm chybné nebo neaktuální 
údaje a uhradí za všechny přihlášené soutěžící příslušného klubu (oddílu) startovné. Startovné lze uhradit zvlášť při 

registraci do kategorie KATA a KUMITE. 

▪ Před soutěží KUMITE bude v průběhu registrace provedeno kontrolní zvážení všech závodníků a ověřena platnost 
zdravotní prohlídky.  

▪ Závodníci, za něž nebude včasně uhrazeno startovné, budou ze seznamu soutěžících vyškrtnuti. 

ORGANIZAČNĚ  TECHN ICKÉ  PODMÍNKY SOUTĚŽE :   
Sportovní hala v Ostravě - Polance nad Odrou při ZŠ Heleny Salichové byla slavnostně otevřena v roce 2004. 
Samozřejmostí jsou špičkově vybavené šatny se sociálním zařízením a kvalitní technické zázemí. V hale bude 
k dispozici bufet s pestrou nabídkou nápojů a stravy. V případě zájmu je možné využit služeb školní jídelny, která bude 
za tímto účelem v průběhu soutěže také otevřena (viz níže). Poblíž haly je fotbalový stadion s restauračním zařízením. 
V jejím okolí je hodně zeleně a vycházkových tras. 

Soutěž proběhne na 4 tatami. Závodníci se budou moci rozcvičit v rozcvičovně nebo v tělocvičně základní školy. 

Pop i s  c es t y  k  h a l e  :   

V případě dopravy autem : 

Jedete-li směrem od Prahy cestou č.47, která vede přes Odry, Fulnek a Bílovec, odbočíte v Klímkovicích na 3. křižovatce doprava 
směrem na Polanku (pozor! odbočka je cca 10m od předchozí křižovatky) a pokračujete po ulici 1.května. Po cca 3 km na křižovatce, 
která se nachází ve vzdálenosti cca 300 m za nákupním střediskem Hruška a základní školou zahnete doleva, po 100 m vystoupáte ke 
křižovatce, na níž nebudete měnit směr jízdy (pojedete po hlavní). Nacházíte se na ulici Heleny Salichové. Poslední objekt vpravo na 
této ulici je hala (viz foto). Pokud se rozhodnete za Bílovcem odbočit na nový úsek dálnice a projet se po nové dálnici a nedelším 
tunelem v ČR, po výjezdu z exitu na Klímkovice zahněte doprava a na další křižovatce doleva. Za mostem zahněte doprava a po 1 km 
za zatáčkou na křižovatce jeďte rovně podél kostela. Po dalších 300 m na další křižovatce (naproti uvidíte hotel Ben) zahněte doleva a 
pokračujte po ulici Heleny Salichové až k hale. 

Pojedete-li směrem od Prahy cestou přes Nový Jičín (E 462), u Příbora odbočíte doprava směrem na Ostravu (58). Před obcí Stará Ves 
nad Ondřejnicí odbočíte doleva a na druhé křižovatce opět doleva směrem na Starou Bělou. V Proskovicích (obec Stará Bělá) odbočíte 
doleva směrem na Polanku. Po té jedete pořád rovně po ulici 1.května. Odbočíte až v Horní Polance na ulici Heleny Salichové. 
K parkování lze využít nejen parkoviště vedle haly, ale také prostory před základní školou. 
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V případě dopravy vlakem : 

Vystupte na nádraží v Ostravě – Svinov. Nastupte na autobus městské hromadné dopravy : linka č.46, směr Polanka (odjezdy 7:25, 
7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 9:55 a dále vždy v intervalu 25. a 55. minuta). Vystupte na zastávce „Horní Polanka“. Po té se vydejte pěšky 
směrem nahoru po ulici Heleny Salichové až k místu, kde se nachází hala (viz mapa). 

 

 
 

UBYTOVÁN Í :   

� Pro účastníky je ZADARMO zajištěno ubytování 
v budově Základní školy Heleny Salichové (náklady 
hradí pořadatel), která se nachází v sousedství 
sportovní haly. Pro ubytované budou k dispozici 
místnosti ve školní družině a v případě vyššího zájmu i 
vyklízené třídy, včetně sociálních zařízení. V případě zájmu lze k tréninku využít i školní tělocvičnu..  

� Ubytovat se lze v pátek odpoledne nebo večer a to na noc z pátku na sobotu nebo i na noc ze soboty na neděli. 
Ubytovaní účastníci si však musí sebou přinést podložku a přikrývku, resp. spací pytel.  

� Pro ubytované je zajištěno rovněž i stravování. Cena celodenní stravy ve školní jídelně (snídaně, oběd, večeře) je 
170 Kč. Objednat si lze zvlášť snídani (50 Kč), oběd (60 Kč) nebo večeři (60 Kč). Stravu si za stejných podmínek 
mohou objednat i neubytovaní účastníci turnaje. 

� Pro účastníky, kteří budou ubytováni ze soboty na neděli organizátoři v případě zájmu připraví zábavný program 
(diskotéka nebo jiná akce dle požadavků).  

� Podmínkou pro využití možnosti ubytování a stravování je včasné odeslání vyplněné objednávky a to nejpozději do 
17.10.2008 e-mailem na adresu fr.saidl@seznam.cz nebo poštou na adresu Fr.Saidl, H.Salichové 901, 72525 
Ostrava-Polanka. Poplatek za ubytování a stravu je nutné uhradit nejpozději 3 dny před soutěží a to na účet  
157434173/0600,  variabilní symbol určí žadatel v příslušné přihlášce, ve zprávě pro příjemce se uvede název oddílu. 

� Ubytování si může také každý z účastníků zajistit sám, např. v penzionu BEN, který se nachází poblíž haly (Jaromíra 
Šamala 1276, 725 25  Ostrava - Polanka nad Odrou,recepce@penzionben.eu, tel.: 603 543 585, www.penzionben.eu) 

Podrobnější informace o tomto turnaji a jeho předchozích ročnících najdete na oficiálních webových stránkách turnaje:  

 

www.karatetygr.cz/vco 
 

 

 

 

 

KARATE TYGR SHOTOKAN 

Nádražní 1078/4 ▪ Moravská Ostrava ▪ PSČ 702 00 ▪ ČR 
IČ 26537281 ▪ DIČ 288-26537281 ▪ účet 157434173/0600 
(+420) 603 982 003 ▪ e-mail: karateostrava@seznam.cz  
 www.karatetygr.cz  

 Karate VSK VŠB TU – Ostrava 

Hladnovská 18 ▪ Slezská Ostrava ▪ PSČ 710 00 ▪ ČR 
(+420) 604 539 662  
e-mail: RyskaVladimir@seznam.cz  
 www.karatevsb..cz   

 

 


