
 
 

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2010 
Pořadatel: Středočeský svaz karate a SK Keiko-ryu Shotokan 

www.strcs-karate.org, www.keiko-ryu.com 

4 tatami na kata, 3 tatami na kumite, zahájení v 10 .00 !!!  
 

 
Datum sout ěže: 19. června 2010 
Místo sout ěže: Sportovní hala m ěsta Kladna, Sportovců 818, Kladno-Rozdělov ( GPS: 50°8'12.99"N, 14°5'18.213"E ) 

 
Ředitel sout ěže: Lukáš Maule, 732 811 026, karate@keiko-ryu.com 
Rozhod čí: Hlavní – p. Jaroslav Nekola mobil: 602 221 258, ostatní deleguje StřČ.SKe 
Lékař: Zajistí pořadatel 
 
Soupisky: do 18.6.2010 na e-mail STK turnaje karatemb@seznam.cz (Ladislav Mareš) 
Přihláška musí obsahovat jméno oddílu, jména závodníků, datum narození, kategorii, disciplínu (kata, kumite), při účasti 
v kumite váhu. Žádáme trenéry o správnou nominaci svých svěřenců do věkových kategorií s ohledem na pořádání 
MČR. 
 
Sout ěží podmínky: Nomina ční kategorie pouze pro členy Středočeského svazu karate .  
Doplňkové disciplíny jsou otevřeny i pro ostatní členy ČSKe. 
Platný průkaz ČSKe (lékařská prohlídka ne starší jednoho roku, nutná pro soutěž Kata i Kumite! Známka 2010).  
Soutěží se dle obecně platných pravidel WKF + dodatky soutěžních řádů. Chrániče holení a nártů jsou povinné pro 
všechny kategorie. Všichni účastníci musí v dané věkové kategorii splňovat věkový limit pro účast na MČR 2010.  
 
Sout ěžní discipliny: Všechny platné dle nového soutěžního řádu ČSKe 
 
Věkové kategorie kata a kumite individuál 
Mladší žáci 7-11 let 
Mladší žákyně 7-11 let 
Starší žáci 12-13 let 
Starší žákyně 12-13 let 
Dorostenci 14-15 let 
Dorostenky 14-15 let 
Junioři 16-17 let 
Juniorky 16-17 let 
Senioři +16 let/kumite +18 let 
Seniorky + 16 let / kumite + 18 let 

 
Váhové kategorie kumite 
Mladší žáci -30, -35, -41, +41 kg 
Mladší žákyně -35, +35 kg 
Starší žáci -39, -45, -52, -60, +60 kg 
Starší žákyně -42, -50, +50 kg 
Dorostenci -52, -57, -63, -70, +70 kg 
Dorostenky -47, -54, +54 kg 
Junioři -55, -61, -68, -76, +76 kg 
Juniorky -48, -53, -59, +59 kg 
Senioři -60, -67, -75, -84, +84 kg 
Seniorky -50, -55, -61, -68, +68 kg 
 

Kategorie KATA TEAM  
Žáci      - 6-13 let   
Žákyně - 6-13 let 

Junioři    - 14-17 let   
Juniorky - 14-17 let 

Muži  - nad 16 let  
Ženy  - nad 16 let 

 
Doplňková sout ěžní disciplina: KATA 8. - 7. KYU (bez nominace na MČR)  
pouze základní kata řady HEIAN – možno libovolně opakovat 
Věkové kategorie: 
Chlapci -8 let 
Dívky - 8 let 
Žáci 9-12 let 
Žákyně 9-12 let 

  
Dorostenci 13-15 let 
Dorostenky 13-15 let 
Muži +16 let 
Ženy +16 let 

 
Doplňková sout ěžní disciplína: KATA VETERÁNI ( Bez nominace na MČR ) 
bez omezení STV, libovolná kata – bez opakování 
Kategorie: kata veteráni + 35 let kata veteránky + 35 let 
 
Časový harmonogram:  
09:00 - 9:30  … Prezentace všech soutěžních disciplin ( kumite možno prezentovat do 11:30 hod.) 
10:00            … Zahájení sout ěže 
po ukončení všech kategorií kata bude slavnostní nástup, předání cen za kata s následným zahájením soutěže kumite 
 
Startovné:   200,- K č jednotlivce  200,- Kč za družstvo 
 
Protesty:      Písemně u hlavního rozhodčího - poplatek 300,-Kč 
Ceny:           1.místo Pohár, medalie, diplom, 2. a 3. místo medaile, diplom 
 
 
Za panel rozhodčích: Jaroslav Nekola       Za pořádající klub: Lukáš Maule 
 


