
ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2012 - BRNO 

6.1.2012 

PROPOZICE – KARATE 

 

Pořadatel :   VUT Brno + ČAUS 

Technické zabezpečení : CESA VUT Brno + JmSKe 

 

Místo soutěže : Sportovní hala -  CAMPUS  MU 

Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice  

Termín soutěže :  neděle 10. června 2012 

 

Ředitel soutěže :   pan Petr Vrbík, mobil +420 737 772 328 

Hlavní rozhodčí :  pan Marek Kubín  

Závodní kancelář : na místě samém; soutěž je určena pro studenty vysokých škol ČR 

bez omezení věku (podmínkou k účasti index nebo ISIC + průkaz 

karate s platnou zdravotní prohlídkou!); 

     

Pravidla (dle W.K.F.) :          KATA – k.o. systém (shitei kata); v týmech o medaile BUNKAI 

KUMITE – povinné chrániče zubů, nohou, rukou, trupu; 

doporučený suspenzor; v týmech všechny zápasy na 2 minuty. 

  

Kategorie : KATA:      ženy / muži – týmy / jednotlivci; 

KUMITE: ženy -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg;  

                   muži -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg;  

                   smíšené týmy (3 muži + 2 ženy; jen ze stejné školy); 
 Soutěž je součástí nominace na AMS 2012, kategorie se neslučují! 
 

Časový pořad :  8.00 do 9.00 – prezentace + vážení; (od 9.15 – losování); 

10.00  - zahájení soutěže – slavnostní nástup všech škol 
- blok KATA: týmy ženy/muži, jednotlivci ženy/muži; 

- blok KUMITE: ženy/muži (podle váhových kategorií); 

- blok KUMITE TEAM: smíšené týmy (3 muži + 2 ženy); 

~ 17 hodin zakončení soutěže. 

 

Vyhlášení vítězů : na místě samém; vítěz získává titul Akademický mistr ČR 2012, 

závodníci na prvních třech místech obdrží medaili a diplom.  

 

Námitky :   v průběhu soutěže řediteli soutěže s vkladem 100,- Kč.  

Odvolání : proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 minut po 

skončení soutěže organizačnímu výboru her s vkladem 500,- Kč. 

 

Další informace : www.ceskeakademickehry.cz; studenty přihlašují jednotlivé 

školy elektronicky od 16. dubna do 31. května; všichni účastníci 

startují na náklady vysílající vysoké školy.   

   
 

za komisi karate ČAUS 

  Ing. Petr Vrbík  v. r. 

http://www.ceskeakademickehry.cz/sportoviste/slavia-praha.html
http://www.ceskeakademickehry.cz/sportoviste/slavia-praha.html
http://www.ceskeakademickehry.cz/karate/mailto%3evrbikpetr@seznam.cz

