
 
PROPOZICE  

VÝCHODOČESKÝ POHÁR  MLÁDEŽE 
MISTROVSTVÍ VÝCHODOČESKÉHO SVAZU KARATE SENIORŮ  

 
 1. Pořadatel : SK Karate Do Dvůr Králové nad Labem, Východočeský svaz karate 
 
 3. Termín konání: Neděle 1.3.2009 
 
 4. Místo konání:  Sportovní hala ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem 
                            
 5. Ředitel soutěže: Petr Kocmánek 
 
 6. Program: 8.00 - 8.30 upřesnění prezentace  kata mládež 

8.30 - 9.00 losování kata mládež 
9.00 zahájení soutěží kata mládeže 
9.00 -  9.30 upřesnění prezentace kumite mládež 
9.30 - 10.00 losování  kumite mládež 
13.00 - 14.00 upřesnění prezentace + losování  kata/kumite senioři 

 
 7. Rozhodčí: Deleguje VčSKe 
 
 8. Lékař: Zajistí pořadatel 
 
 9. Pravidla: Soutěží se dle pravidel WKF a soutěžního řádu ČSKe 
 
 10. Kategorie:  Kata: junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně, 
muži, ženy. Kata týmy žáci, dorost, senioři.  (minimálně 3 družstva v každé kategorii). 
 
Kumite  hmotnostní kategorie: 
Mladší žáci -30, -35, -41, + 41 kg  
Mladší žákyně -35, +35 kg 
Starší žáci -39, -45, -52, -60, +60 kg 
Starší žákyně -42, -50, +50 kg 
Dorostenci -52, -57, -63, -70, + 70 kg  
Dorostenky -47, -54, +54 kg 
Junioři -55, -61, -68, -76, +76 kg 
Juniorky -48, -53, -59, +59 kg 
Senioři -60, -67, -75, -84, +84 kg, BRH  
Seniorky -50, -55, -61, -68, +68 kg, BRH 
 
pořadatel si vyhrazuje právo upravit kategorie mladeže  
podle přihlášených závodníků 
 
11. Podmínky: Platná lékařská prohlídka. Členská známka 2008/2009. Pro všechny kategorie 
jsou povinné „botičky“! Ostatní chrániče dle pravidel a dodatků ČSKe. 
 
12. Přihlášku zaslat do 27.2.2009 na e-mail: karatedo.dknl@seznam.cz 
 
13. Startovné: 100Kč za jednotlivce 100 Kč za družstvo 
 
14. Ceny: diplomy, medaile, věcné ceny 
 
15. Informace:   Petr Kocmánek 603201056 

ČASOVÉ LIMITY ZÁPASŮ 
muži – 3 minuty čistého času 
ženy – 2 minuty čistého času 
junioři - 2 minuty čistého času 
juniorky - 2 minuty čistého času 
dorostenci - 2 minuty čistého času 
dorostenky - 2 minuty čistého času 
starší žáci - 1,5 minuty čistého času 
starší žákyně – 1,5 minuty čistého času 
mladší žáci – 1,5 minuty čistého času 
mladší žákyně – 1,5 minuty čistého času   
 



 
 

 


