
Májový  pohár nad ějí  karate  - 
Pod záštitou starosty města Lovosic Jana Kulhánka 

SHOTOKAN KLUB RAJCHERT SPORT UNION a ČESKÝ SVAZ KARATE 
 

Datum soutěže:         sobota 17.4.2010  
Místo konání:  Sportovní hala CHEMIK Lovosice  
Ředitel soutěže:  Mgr.Josef Rajchert, 
    ++420 47 277 01 01, 602 421 764 www.karate-rajchert.cz 

Hlavní rozhodčí:  Artur Horn 
    Ostatní nominovaní rozhodčí ČSKe a regionu.  
Ubytování :   Soutěžící individuálně, rozhodčím ze vzdálenosti nad 
    200 km uhradí pořadatel kompenzační poplatek 300,-Kč. 
Pravidla:   WKF a ČSKe,  Průkaz  s prohlídkou ne starší 1 rok a známkou 2009. 
 
Startují :            žáci do 14 let včetně(max.6.kyu) a dorost , junioři  jako NP  

Kata jednotlivci žáci:  8.kyu - libovolná, 
(kategorie hoši i dívky  do 8 let, do 10 let,  do 14let ) 
7.kyu  - libovolná,  
(kategorie hoši i dívky  do 10 let,  do14 let) 
6.kyu   -do počtu 16 libovolná od počtu  16 závodníků dále rozdílná.(jedna  
kategorie chlapců , jedna kategorie dívek bez omezení věku) 
 

Kata dorost junioři :  Pravidla ČSKe,WKF 
 
Kumite  jednotlivci žáci: Jen s 6.kyu -  časový limit 90 sec  

kategorie ml.žáci / do 11 let včetně / –35, - 45 kg 
/ těžší váha přechází do st.žáků / 
kategorie starší žáci / 12 – 14 let / – 35 , - 45 , - 55, + 55 kg 
kategorie starší žákyně /12 – 14 let /    - 40 ,  - 50, + 50 kg 
(závodníkovi nesmí být v den konání turnaje 15 a více let) 

Čtrnáctiletý závodník s 6.kyu a nižším techn.stupněm může startovat pouze v jedné  
kategorii - buď za starší žáky mezi „nadějemi“ nebo za dorost v nominační kategorii. 

Kategorie dorost/junioři:  viz postupové kategorie ČSKe na M ČR. 
 

Povinné chrániče zubů, rukou a kompletní nohou, dívky hrudníku, viz 
WKF. Žákům doporučeny chrániče na genitálie Každý závodník bude mít 
vlastní modré a červené obi. 
 

Startovné:  100,-Kč žáci,   150,-Kč dorost/ junioři 
    Protesty s  poplatkem 300,-Kč 
8,30-9,00   Upřesnění prezentace závodníků- 

- zaslat startovní listinu na adresu výkonného STK  
Ladislava Mareše:  karatemb@seznam.cz  nejpozději ve čtvrtek 15.4.2010 

9,00 Po rozlosování zahájení soutěže kata až po finále  
    Slavnostní nástup a předání cen kata cca12,00 

Pokračování soutěže disciplínou kumite s plynulým předáváním cen 
vítězům kategorií. 

18,00    Předpokládané ukončení soutěže. 



Ceny:   Pohár, pamětní medaile, diplom, ceny sponzorů 
 
                                Akci finančně podporuje i Magistrát města Ústí nad Labem 

 
Zvláštní cena pro 

největší „Naději“ pro karate. 
 

Srdečně vás zve Josef Rajchert a jeho tým. 
 
              


