
Shi Kon Budokai ČR ve spolupráci s TJ Bižuterie, 
o.s., oddíl KABU Jablonec

porádá Mistrovství České republiky 2009 a I. kolo národního 
poháru Shi Kon Budokai 2010.

MČR 2009 A I. KOLO NP 2010
SHI KON BUDOKAI ČESKÁ REPUBLIKA

JABLONEC NAD NISOU	 	 DNE 30.1.2010

Kontakt na ředitele soutěže:
Robert Musil
tel: 777 321 603
e-mail: robert@shikon.cz

Soutěž je zároveň nominačním turnajem na členství v Shi Kon Czech National Squad, 
tj. reprezantačního družstva České republiky pro svaz Shi Kon Budokai Česká 

republika, který bude Českou republiku v roce 2010 reprezentovat na Slovakia Open, 
ME WKC seniorů v Srbsku a MS WKC juniorů v Itálii.

Kritéria pro zařazení do družstva sdělí na požádání manager Shi Kon Czech National 
Squad. (robert@shikon.cz)

Pořadatel:  TJ Bižuterie, o.s., oddíl KABU Jablonec, Pražská 20, Jablonec nad 
  Nisou
Místo konání:  Hala TJ Sokol Jablonec, Fügnerova 5, Jablonec nad Nisou
Datum konání: 30.1.2010 sobota
Ředitel soutěže: Robert Musil
Hlavní rozhodčí:  ing. Martin Nožička (martin@shikon.cz)
Soutěžní kategorie:
Věkové:  mladší žáci ( do 11let věku včetně)
  starší žáci (12-14let věku)
  dorostenci (15-17let věku)
  senioři + junioři (18let věku a více)
disciplíny: kata (oddělené styly - shotokan, wado + shorin ryu, ostatní styly)
  sifat Shaolin Kempo
  modelové situace (pro více info. kontaktujte hlavního rozhodčí)
  kumite sanbon shobu
váhové kategorie:  kumite mladší žácí (-35Kg a +35Kg - platí pro dívky i chlapce)
  kumite starší žáci (-40Kg, -50Kg a +50Kg -platí pro dívky i chlapce)
  kumite dorostenky, juniorky a seniorky (-55Kg, -60Kg a +60Kg)
  kumite dorostenci, junioři a senioři (-68Kg, -78Kg a +78Kg)
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lékař:   zajistí pořadatel
pravidla:   soutěžní pravidla WKC s dodatky Shi Kon Budokai
  (pro více informací kontaktujte hlavního rozhočí)
  kata - bodový systém, minimálně dvě kola
  kumite sanbon shobu (max 6bodů, tři penalizace - nesčítané)
chrániče: barva bílá (ruce a chránič chrupu jsou povinné u mužů, plus  u 
  dívek chránič hrudníku) - (Chránič  holení a suspenzor dle 
  uvážení závodníka)
protesty:  písemně s poplatkem 500,- Kč u hlavního rozhodčí
přihlášky:  elektronicky na adresu - robert@shikon.cz nejpozději do středy 
  27.1.2010 do 23:59

výzva pro kluby: každý klub prosím, ať dle svého uvážení, nominuje do soutěže 
jednoho rozhodčí - ten bude na začátku soutěže proškolen v pravidlech.

časový harmonogram:
8:00 upřesnění přihlášek do soutěže
9:00 zahájení soutěže proškolením rozhodčí a soudců
9:30 zahájení kategorií kata a kumite pro kategorie žáků a dorostu
 (kategorie kumite budou navazovat volně ihned po skončení kategorií
 kata)
15:00 zahájení kategorií kata a kumite seniorů a juniorů
 (kategorie kumite budou volně navazovat ihned po skončení kategorií
 kata)
18:00 předpokládaný konec.

pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu v závislosti na průběhu 
soutěže

Za požadatele Robert Musil

Mistrovství České republiky 2009
I. kolo národního poháru 2010

Nominační turnaj do Shi Kon Czech National 
Squad

Kontakt na ředitele soutěže:
Robert Musil
tel: 777 321 603
e-mail: robert@shikon.cz
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