
 
 

PROPOZICE 

 
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 

V KARATE MLÁDEŽE 
 

JESENÍK 9. 5. 2009     
 

Turnaj je zároveň nominační soutěží pro MČR 
  
 
Pořadatel   TJ Jeseník oddíl karate pod záštitou města Jeseník 
 
Místo konání  Sportovní hala Dukelská Jeseník 
 
Ředitel soutěže  Svatopluk Sekanina 

Lipovská 1168/54 
790 01 Jeseník, tel.  +420 584 414 029 

mobil  737 258 705 
e-mail: karate.jesenik@email.cz  

 
Lékař   zajišťuje pořadatel 
 
Rozhodčí   deleguje pořadatel ve spolupráci s KR ČSKe 
 
Časový rozvrh  8:00 – 9:00 hod. prezentace kata 

9:00 – 9:30 hod. losování 
9:30 hod.  zahájení soutěže KATA  
10.00 – 11.00 hod. prezentace a vážení KUMITE 
12.00 hod.  slavnostní nástup 
13.00 – 13.30 hod. zahájení soutěže KUMITE 

 
 
Startovné   200,- Kč za závodníka splatné při prezentaci 
 
 
Podmínky účasti  - platný průkaz ČSKe se zdravotní prohlídkou 

 ne starší 1 roku 
- členská známka ČSKe na rok 2009  
- u nečlenů ČSKe potvrzení o lékařské prohlídce ne starší 1 

roku 
- KUMITE minimálně 6. kyu 

 

mailto:karate.jesenik@email.cz


Soutěžní disciplíny: 
 
 
KATA  mladší žáci, žákyně              7 – 11 let 

starší žáci, žákyně  12 – 13 let 
dorostenci, dorostenky             14 – 15 let 
junioři, juniorky   16 – 17 let 

 
 
KUMITE  mladší žákyně   - 35, +35 kg            

mladší žáci   - 30, - 35, - 41, + 41 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 

 
Pro kumite jsou povinné chrániče zubů, rukou, chrániče holení + chrániče nártů u dívek 
chrániče hrudi.  
Pro kumite mladší žáci jsou povinné suspenzory. 

 
 

Přihlášky:  písemně na základě řádně vyplněné přihlášky 
přihlášku je nutno odeslat na adresu ředitele  
soutěže nejpozději do 7. 5. 2009 
úprava přihlášky na místě v den soutěže je možná. 

 
Ubytování:  delegovaní rozhodčí ČSKe: Hotel  Nodus 

K Vodě  430 
Jeseník Bukovice 
Mobil :  + 420 731 526 686 
E-mail: nodus@ejeseníky.cz 

 
 

Námitky:  písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 300,- Kč 
 
Ceny:  1. místo – pohár, medaile, diplom 

2. – 3. místo – medaile, diplom 
 
 

Cílem soutěže je propagace karate mezi dětmi a mládeží 
v souvislosti s bojem proti drogám.    
                                                                                                                                                                               

 
 
 ČSKe  STK :                                                                                  Za karate klub TJ Jeseník 

     Svatopluk Sekanina 


