
 
oddíl karate TJ Skvrňany Plzeň 

 

 

 pod záštitou Nadace 700 let města Plzně a Nadace sportující 

mládeže, 

 pořádá 14.11. 2009 soutěž  
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Hala TJ Lokomotiva Plzeň, www.tjloko-plzen.cz 
 

 

 

 

http://www.tjloko-plzen.cz/


 
 
Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel soutěže: TJ Skvrňany Plzeň, z pověření SKePK 

2. Datum konání : sobota 14. listopadu 2009 

3. Místo konání: hala TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská ul. (za plaveckým bazénem) 

4. Ředitel soutěže: Jan ADAM, 603700714 

5. Hlavní rozhodčí :  Luděk Linha 

6. Startovné: členové SKePK a ostatní 150,-Kč, maximální startovné za 10 závodníků, uvedené startovné platí pro 

závodníky přihlášené do 12.11.2009. V případě přihlášení v termínu závodu je zvýšené startovné 200,- Kč bez ohledu 

na počet závodníků. Požadujte potvrzení e-mailové přihlášky. 

7. Losování: proběhne na místě před zahájením 

8. Lékař: zajistí pořadatel 

9. Ubytování: pořadatel nezajišťuje 

 

 

Technická ustanovení 

1. Předpis: soutěží se podle pravidel WKF a doplňků tohoto rozpisu, závodit se bude na třech tatami  

2. Soutěžní disciplíny: Kata - 

                                                                       Ml. žáci - věk                    7-11 

                                                                       Ml. žákyně  - věk              7-11 

                                                                       St. žáci – věk:                12-13,  

     St. žákyně – věk:              12-13,      

                                Kadeti – věk:     14-15 

     Kadetky – věk:    14-15 

     Junioři – věk:     16- 17 

     Juniorky – věk:       16-17 

     Muži – věk:  16 a starší 

     Ženy – věk:  16 a starší 

                                                                       Kata tým žáci:                   7 – 13 

                                                                       Kata tým žákyně:              7 – 13 

  Kumite –  

          Chlapci – věk:  ml.žáci 7-11  (-30, -35, +41 kg)  90 sec. 

st.žáci 12-13 ( -45, -55,-60, +60 kg)              90 sec. 

      kadeti 14-15   ( -57, -63, +70 kg,)                    2min. 

      junioři  16-17    ( -61, -68, +68 kg)              2min. 

muži 18 a starší ( -70, -75, -80, +80 kg, Open)      3min. 

                                                  Dívky – věk:  ml.žačky 7-11 (-35, +35 kg)   90 sec. 

St.žačky 12-13 (-45, +45 kg)                                   90 sec. 

Kadetky 14-15 (-54, +54 kg, )         2 min. 

Juniorky 16-17 ( -58, +58 kg)                      2min. 

Ženy 18 a starší  OPEN                              2min. 

 

3. Startují: členové oddílů karate SKePK a ČSKe 

4. Podmínky účasti: platný průkaz karate (min.8.kyu kata, 7.kyu kumite) 

5. Přihlášky zasílejte do 12.11.2009 na mail: vck.plzen@seznam.cz, přihlášení na místě je dražší!!!! 

6. Časový rozvrh: 8:00 hod. až 9:00 hod. - prezentace a vážení  

                              9:00 hod. až 9:30 hod. - losování, porada rozhodčích a coachů 

                              9:30 hod. - zahájení soutěže 

Přechod do vyšší věkové kategorie se uskutečňuje vždy v den dosažení příslušné věkové hranice. 
                                                                                                              

 

 

Místo konání:  Hala TJ Lokomotiva Plzeň,         
 www.tjloko-plzen.cz   
http://amapy.atlas.cz/mapa/tj-lokomotiva-plzeň  
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Kategorie 

Kata A Kata B 

Mladší žákyně 8.-7. kyu,  6.kyu a vyšší 

Mladší žáci 8.-7. kyu 6.kyu a vyšší 

Starší žákyně 8.-7. kyu 6.kyu a vyšší 

Starší žáci 8.-7. kyu 6.kyu a vyšší 

Kadetky Není 8.kyu a vyšší 

Kadeti Není 8.kyu a vyšší 

Juniorky Není 8.kyu a vyšší 

Junioři Není 8.kyu a vyšší 

Ženy Není 8.kyu a vyšší 

Muži Není  8.kyu a vyšší 

 

 

Skupina A nemá limit pro opakování kata, Skupina B může opakovat kata 1x. 

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo sloučit váhové kategorie za účasti 3 a méně závodníků. 

Pro všechny kategorie jsou povinné chrániče zubů, rukou a u dívek chrániče hrudi.  

Mladší žáci musí mít chránič genitálií (suspenzor). Ve všech 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. 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

Ceny: 

1. místo – pohár, medaile, diplom, věcné ceny dle sponzorů ( žáci ) 

2. místo – medaile, diplom, věcné ceny dle sponzorů ( žáci ) 

3. místo – medaile, diplom, věcné ceny dle sponzorů ( žáci ) 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                            Jan Adam 

                                                                                             Tajemník TJ Skvrňany Plzeň 


