
                                       KARATE KID CUP IX.  
Propozice 

  

1. Pořadatel: Fight Club České Budějovice 

2. Datum soutěže: Sobota 4. 2. 2012  

3. Místo soutěže: Fight &Fitness Metropol České Budějovice, Senovážné nám. 2 (DK Metropol, hlavní vchod) 

4. Ředitel soutěže: Bc. Petr Beníšek, tel: 608 860 845 

5. Rozhodčí: Zajistí pořadatel soutěže, vítáme rozhodčí z hostujících klubů, zejména kvůli objektivitě soutěže, odměna pro rozhodčí 300,- Kč  

6. Lékař: Zajistí pořadatel soutěže 

 7. Soutěžní podmínky: viz. příloha 1. 

 8. Soutěžní discipliny: Dle soutěžního řádu ČSKe 

9. Časový harmonogram 

  

09:00 - 09:30 Prezentace 10:00 Zahájení soutěže, předání cen za kata po ukončení všech kategorií kata.12:00 Slavnostní nástup. 12:30 

Zahájení soutěže kumite. 15.00 Předpokládaný konec soutěže. 

  

10. Startovné: 150 Kč (1 disciplína) 200 Kč (kata i kumite). Veškeré startovné je použito na věcné ceny, medaile a poháry. 

 11. Ceny: Medaile a diplom, věcné ceny, poháry. 

 12. Přihlášky: Soupisku zasílejte nejpozději do 1. 2. 2012 na p.benisek@seznam.cz 

 13. Občerstvení zajištěno  

 

Příloha 1. (kategorie, pravidla, chrániče, přihláška -soupiska) 

 

Kategorie 

 

KATA 

Divize 1. bílé pásy  / Divize 2. žluté pásy - oranžové  / Divize 3. zelené pásy  / Divize 4. fialové pásy 

  

žáčci / žákyňky 6 - 8 let 

 ml. žáci / žákyně 9 - 12 let 

 st. žáci/ žákyně 12-13 let 

  

KUMITE  (bez rozlišení techn. Stupňů) 

žáčci 6 – 8 let (-25, -30, +30kg) 

žákyňky 6 - 8 let (-25, +25kg) 

 ml. žáci 9-11let (-30, -40, +40kg) 

 ml. žákyně 9-11 let (- 35, +35kg) 

 st. žáci 12-13 let (-40, -50, +50kg) 

 st. žákyně 12-13 let (-45,+45kg) 

 

Pravidla 

Kata - praporkový systém, Bílé a žluté(oranžové) pásy mohou katy libovolně opakovat, zelené a fialové mohou každou katu jedenkrát 

opakovat, plná repasáž 

Kumite – Sambon shobu, 1 min., zápasiště 6x6m. Povinné chrániče – chrániče zubů, chrániče rukou, St. Žákyně – chrániče hrudi. 

Doporučené - chrániče nohou, suspenzor   Chrániče rukou, nohou a hrudi zajistíme k zapůjčení na místě soutěže. 

 

Přihláška – soupiska 

Libovolný formát – důležité informace prosím uvádějte v tomto pořadí: 

1. Jméno a příjmení  
2. Klub 
3. Dosažení věk v době konání soutěže  
4. Barva pásku 
5. Kata Ano/Ne 
6. Kumite Ano/Ne 
7. Aktuální váha (nikoliv váhová kategorie) 

 

Příklad: Jana Nováková, Cobra kay dojo, 9 let, bílý pás, kata –Ano, kumite -Ano, 28 kg 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:p%2ebenisek%40seznam%2ecz

