
SHOTOKAN KARATE CLUB LOUNY 
pořádá 

MEMORIÁL MIROSLAVA ŠIANSKÉHO 

v karate 
 

Datum konání : NEDĚLE  27. září 2009 

Místo konání :  Sportovní hala TJ Lokomotiva Louny (Rybalkova ul. 2673 Louny, pod 
nemocnicí, za Městskou plaveckou halou, parkování v ul.Rybalkova) 

Časový rozvrh :  8:00 – 8:30 hod prezentace soutěží kata (8:00 - 11:30 prez.kumite) 
8:30 – 9:00 hod rozlosování 
9:00   zahájení soutěže kata (3 zápasiště) 

Soupisky:  přihlášky zasílejte předem nejpozději dva dny před turnajem,  
na email p. Mareše:  karatemb@seznam.cz nebo stk@karatemb.cz 

Ředitel sout ěže: Petr Ksenič – 724 584 013, email: petr.ksenic@seznam.cz 

Rozhod čí:  hlavní rozhodčí pan Vladimír Janda, dále rozhodčí Českého svazu karate 

Lékař:  zajistí pořadatel 

Startují:  Členové oddílů a klubů karate ČSKe - nositelé min. 8. kyu v kata a 6.kyu 
v kumite (platný průkaz ČSKe se zdravotní prohlídkou ne starší jednoho 
roku a členskou známkou ČSKe na rok 2009) 

Startovné : 150,-Kč za jednotlivce (u větších výprav možnost slevy), 
200,-Kč za družstvo 

Soutěžní disciplíny:  

KATA jednotlivci:      zvláštní kategorie 8. -7.kyu  

ml.žáci, ml.žákyn ě, st.žáci, st.žákyn ě (mohou libovolně kata 
opakovat) 

   kategorie od 6.kyu  

ml.žáci, ml.žákyn ě (cvičí libovolnou kata včetně základních a 
mohou kata maximálně jednou opakovat), 

st.žáci, st.žákyn ě, dorostenci, dorostenky  (cvičí libovolnou 
kata včetně základních, nesmějí opakovat a v boji o medaile 
musí předvést kata ze seznamu WKF, tedy mimo základních), 

junio ři+senio ři, juniorky+seniorky (od 16 let), veteráni od 
35 let  (cvičí libovolnou kata, nesmějí opakovat a od semifinále 
povinně kata ze seznamu WKF tedy mimo základních) 

KATA družstev:  žáci, žákyn ě (7-13 let), junio ři, juniorky (14-17 let)  - ve 
finále předvedení bunkai 

 



KUMITE jednotlivci:   mladší žáci do 30, 35, 41, + 41 kg 
mladší žákyně do 35, +35 kg 
starší žákyně do 42, 50, + 50 kg 
starší žáci do  39, 45, 52, 60, + 60 kg 
dorostenky do 54, + 54 kg 
dorostenci do 57, 63, 70, + 70 kg 
juniorky do  53, 59, + 59 kg 
junioři do  61, 70, + 70 kg 
muži, ženy, veteráni od 35 let BRH 

KUMITE družstev (3+1):  muži, ženy 

Soutěží se dle platných pravidel WKF včetně doplňků a dodatků svazu (kumite od 6.kyu), 
chrániče nártů a holení u všech kategorií kumite POVINNÉ!  
KATA i KUMITE - vyřazovací způsob s celou repasáží. 
Při startu méně než tří závodníků v kategorii může být kategorie sloučena s jinou 
nejbližší. Pořadatel si vyhrazuje právo změny. 

Protesty : Písemně u stolku hlavního rozhodčího a pořadatele, poplatek 300,-Kč 

Ceny : jednotlivci: 1. místo - pohár, medaile, diplom, 2. a 3. místo – medaile, diplom,  
družstva:  1. až 3. místo – medaile, diplom, 

  Další ceny dle možností pořadatele. 

 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST. 

Přijeďte na sportovní utkání v karate v obnovené tradici Memoriálu Miroslava Šianského 
v Lounech. 

 

Za pořádající oddíl: Petr Ksenič 

 

 

 



 
 

 

 


