
 

 

15.ročník 
Nominační turnaj na MČR pro žactvo 

 

Datum konání: 9.4.2011 

 

Místo:                 sportovní hala Nový Bor (vedle koupaliště) 

 

Pořadatel:          SSC o.s. Nový Bor, Polák Josef mobil: 606 842 983,  

e-mail karate.polak@tiscali.cz 

 

Hl.rozhodčí: Tomáš Dvořák 

 

Časový rozvrh:  8.00-9.00 hod….….. prezentace kata,  

do 11.00 hod………..prezentace kumite 

9.30 hod…………….tech.porada, zahájení soutěže kata   

Zahájení kumite po skončení kata. ( kata 5 tatami )      

Přihlášky nejpozději do čtvrtka 7.4.2011 na e-mail stk@czechkarate.cz 

 

Soutěžní kata jednotlivci, nominační kategorie 
disciplíny: ml.žáci, ml.žákyně (7-11 let),st.žáci,st.žákyně (12-13 let) 

 nepostupové kat. 

žáci,žákyně              8 let, 

 žáci,žákyně               9 let, 

žáci,žákyně /8-7 kyu,/   10 -11 let,  

žáci,žákyně /+6 kyu,/   10 -11 let,  

žáci,žákyně /8-6 kyu,/   12 -13 let 

žáci,žákyně /+5  kyu,/   12 -13 let,  

dorci,dorky/8-6 kyu,/   14 -16 let, 

dorci,dorky /+5 kyu/    14 -16 let 

junioři,juniorky     17 -19 let 

KATA team v každé kategorii !!! 
 

Kumite:   nominační kategorie 

ml.žáci   -30kg,-35kg, -41kg, +41kg 

ml.žákyně  -35kg, +35kg 
st.žáci   -39kg,-45kg, -52kg, -60kg,+60kg 
st.žákyně      -42kg, -50kg, +50kg 
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nepostupové kat. 
dorostenci -55kg, -65kg, +65kg 

  dorostenky   -50kg, +50kg 
  junioři   -60kg, -70kg,+70kg 
  juniorky  -59kg,+59kg   
 

Pravidla:            u postupových kategorií ml., st. žáci, žákyně se soutěží dle 

pravidel WKF a dodatků ČSKe. 
U nepostupových kategorií kata si pořadatel vyhrazuje úpravu 

pravidel: 

   

ml. žáci,žákyně  8-7 kyu   mohou opakovat 

st žáci,žákyně 8-6 kyu  mohou opakovat 

dorost 8-6 kyu   mohou opakovat  

dorost +5.kyu, junioři   libovolná kata 

 

Lékař: zajistí pořadatel 

 

Podmínky: platný průkaz ČSKe, se zdravotní prohlídkou ne starší 1 roku  

a členskou známkou. 

 

Startovné:          200,- Kč za jednot., 250,- Kč tým 

    

Ubytování:         Hotel Merkur, Kozákova 1433 487823515  

   Hotel Kahan, Jáchymovská 2352 487521523 

   Penzion Lípa, 28. Října 2707 487824585 

 

Protesty:             písemně se zálohou 300,-Kč u pořadatele 

 

Ceny:                  1. místo            pohár, medaile, diplom 

                     2. –  3. místo         medaile, diplom 

  Pro vybrané kategorie věcné ceny. 

 

KATA Team 1. – 3. místo -  medaile, diplom.   

 

     Pohár pro nejúspěšnější klub!!! 

                                                                                                   
…………………………..   .……………………… 

STK ČSKe Kamil Guzek   ředitel turnaje Josef Polák 


