
1. Pořadatel: Klub karate - dó Bruntál

2. Datum konání: sobota, 20. března 2010
3. Místo konání: tělocvična Střední průmyslové školy (popis cesty viz níže) 
4. Presentace: elektronicky do 18.3. na stk@goju-ryu.cz
5. Orientační časový rozvrh: 8:00 – 9:00 upřesnění prezentace kata   9:30 zahájení kata

10:30 -11:30 upřesnění prezentace kumite
12:30 slavnostní nástup 13:30 zahájení kumite

6. Ředitel soutěže: Ing. Vít Žatka, tel.: 723 454 905 (vit.zatka@karatebruntal.cz)

7. Hlavní rozhodčí: Jaromír Musil, tel.: 608 805 405

8. Informace: u ředitele soutěže

9. Lékař: zajišťuje pořadatel

10. Úhrada: závodníci startují na náklady vysílající složky

11. Startovné: 150,- Kč 
12. Rozhodčí: deleguje komise rozhodčích ČSKGr.

13. Losování: v den soutěže před zahájením

14. Soutěžní disciplíny:

• 8.kyu do 8 let kihon ido 
• 8.kyu 9 - 11 let kihon ido
• holky do 8 let kata
• kluci do 8 let kata
• žákyně 9 - 11 let kata, kumite (1 min) BRH 
• žáci 9 - 11 let kata, kumite (1 min) BRH 
• dorostenky 12 - 14 let kata, kumite (1,5 min) BRH
• dorostenci 12 - 14 let kata, kumite (2 min) -45 kg, +45 kg
• juniorky 15 - 17 let kata, kumite (2 min) BRH
• junioři 15 - 17 let kata, kumite (2 min) -65 kg, +65 kg
• ženy 18 let a výše kata, kumite (2 min) BRH
• muži 18 let a výše kata, kumite (3 min) -70 kg, -80 kg, +80 kg a BRH

14. Pravidla: soutěží se dle nových pravidel WKF a dodatků ČSKGr.
Soutěž kata bez povinných (Shitei) – povoleny všechny kata GOJU RYU

15. Omezení: startují členové oddílů ČSKGr s platným průkazem a známkou ČUBU 
pro rok 2009. Lékařská prohlídka nesmí být starší 12 měsíců.!!!!

16. Námitky: podává vedoucí družstva písemně u stolu hlavního rozhodčího ihned 
po skončení utkání s poplatkem 300,- KČ

17. Ceny: 1. místo - pohár, medaile, diplom
2. a 3. místo - medaile a diplom 

Za pořádající klub: Za STK ČSKGr
Ing. Vít Žatka Ing. Jozef Chocholáček

PROPOZICE
2. kolo Národního poháru Českého svazu karate GOJU – RYU



Cesta od Olomouce (Šternberku) – pořád po hlavní silnici, za 3. světelnou křižovatkou, 1. křižovatka 
vlevo (v zatáčce u přestavovaného krytého bazénu), po cca 100 m odbočit vlevo na parkoviště, vstup 
posledním vchodem u hřiště.
Cesta od Ostravy (Opavy) – pořád po hlavní silnici, směr Olomouc, po cca 2 km v levotočivé zatáčce 
před světelnou křižovatkou ( u přestavovaného bazénu) odbočit doprava, po cca 100 m odbočit vlevo na 
parkoviště.
Cesta od Šumperku (Jeseníku) – na 1. světelné křižovatce vlevo, 1. křižovatka vlevo (v zatáčce u 
přestavovaného krytého bazénu), po cca 100 m odbočit vlevo na parkoviště, vstup posledním vchodem u 
hřiště.
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