
Vážení přátelé, 

 

dovoluji si Vás a vaše svěřence pozvat na soutěž KARATE KID CUP V., která se 

uskuteční v sobotu 13. listopadu v prostorách Fight & Fitness Metropol České 

Budějovice (v centru ČB, Senovážné nám. 1. vchod zezadu mezi divadlem a 

rozhlasem). 

 

Startovné: 150,- ( startovné bude použito na ceny pro závodníky a lékaře), 

pronájen prostor, rozhodčí a pořadatelé - bez honoráře. 

 

 

Předchozí soutěže měli účast kolem 100 závodníků 

 

Pokud se akce zúčastníte pošlete prosím soupisku, pokud přijedete jako rozhodčí 

také napište a pokud nepřijedete, tak mi to prosím dejte vědět také, abych si 

byl jistý, že jste o soutěži informováni. Vše na tento email:  

p.benisek@seznam.cz 

 

S přáním příjemného dne, 

 

Petr Beníšek 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Turnaj pro mladé karatisty ve věku od 5 do 13 let (včetně). 

 

SOBOTA 7. LISTOPADU 2009 ve Fight & Fitness Metropol  

České Budějovice, Senovážné náměstí 

 

SOUPISKY (stačí jméno, věk, barvu pásu a pokud půjde i kumite, tak aktuální váh 

POSÍLAT NA e-mail: p.benisek@seznam.cz do čtvrtka 24:00 hod. 11 listopadu.  

 

Ukázková soupiska: Fight Club, Lucie Čondlová, 7 let, zelený pás, váha 27 Kg 

 

Startovné: 150,- Kč (za obě kategorie) 

 

Kategorie: 

 

KATA (pouze jednotlivci) 

 

chlapci 

1a) 5,6 let - bílé pásy 1b) 5,6 let žluté a zelené pásy 

2a) 7,8 let - bílé pásy 2b) 7,8 let žluté 2c)zelené pásy a fialové 

3a) 9,10 let - bílé a žluté pásy 3b) 9,10 let zelené 3c) fialové pásy a vyšší 

4a) 11,13 let - bílé a žluté pásy 4b) 11,12 let zelené 4c) fialové pásy a vyšší 
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dívky 

1a) 5,6 let - bílé pásy 1b) 5,6 let žluté a zelené pásy 

2a) 7,8 let - bílé pásy 2b) 7,8 let žluté 2c)zelené pásy a fialové 

3a) 9,10 let - bílé a žluté pásy 3b) 9,10 let zelené 3c) fialové pásy a vyšší 

4a) 11-13 let - bílé a žluté pásy 4b) 11,12 let zelené 4c) fialové pásy a vyšší 

  

 

KUMITE (bez rozlišení pásku) 

 

chlapci 5-8 let -20, -25, -30, -35, +35  

dívky 5-8 let -20, -25, -30, -35, +35 

 

chlapci 9-11 let -25, -30, -35, -35, -41, +41 

dívky 9-11 let -25, -30, -35, -35, -41, +41 

 

chlapci 11-13 let -45, -55, +55 

dívky 11-13 let  -40, -50, +50 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu kategorií. 

 

HARMONOGRAM  

 

(dopoledne - kata i kumite 5-8 let. odpoledne kata i kumite 9-13 let) 

 

8:30 - 9:00 Prezentace karatistů od 5 do 8 let 

9:00 - 10:15 Kata 5,6 let, Kata 7,8 let 

10:30 - 11:30 Kumite všechny kategorie ve věku 5 - 8 let 

11:45 Vyhlášení výsledků dopoledních soutěží 

12:00 - 12:45 Přestávka (časová rezerva) 

12:45 - 13:15 Prezentace karatistů ve věku od 9 do 13 let 

13:30 - 15:00 Kata 9.10 let, Kata 11-13 let 

15:15 - 16:30 Kumite všechny kategorie ve věku 9 - 13 let 

16:45 Vzhlášení výsledků odpoledních soutěží 

17:00 Ukončení turnaje 

  

Info: 608 860 845 (Petr Beníšek) 

 


