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 Liberecký pohár 

 

  Memoriál Jindřicha Perláka  
  

 

 20. října,  2012 
 

Vážení přátelé karate, 

  dovolujeme si vás pozvat k účasti na turnaji v karate 

 

 4.
 ročník  

Mezinárodního turnaje v karate Liberecký pohár  

pro děti a dorost dne 20.října 2012 

  

Informace o turnaji: 
 

Pořadatel:  SCC Česká Lípa, Josef Polák – tel.: 606 842 983 

   

Místo konání:  Sportovní hala, Uranové učiliště,28.října 2707 Česká Lípa 

 

Datum konání: Sobota, 20 října 2012 

 

Časový rozvrh : 9:00  hod. zahájení Kata, Kumite startuje po kata cca 11:30 hod. 

 

Startovné:  150,- Kč jednotlivec 

   200,- Kč tým 

 

PŘIHLÁŠENÍ: emailem: karatemb@seznam.cz, karate.polak@tiscali.cz 

 

Ukončení přihlašování je 18 října 2012!!! Na místě je přihlášení také možné,                          

ale prosíme trenéry a vedoucí, aby přihlásili své závodníky předem. 

 
 Ceny:                   1. místo            pohár, medaile, diplom 

                     2. –  3. místo     medaile, diplom 

   

           Pohár pro nejlepšího závodníka v kumite 
 

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

 

Ubytování:  domluvit s pořadatelem 

 

 



Technické informace: 
 

Info pro trenéry: Prezentace závodníků bude v hale 20.října od 8.00 do 9.00 hod.  

  Prezentace kumite do 11-ti hodin.  
  

 

Pravidla:    Kata  -  je možno libovolně opakovat kata 

 Kumite pravidla - Pro všechny kategorie platí WKF pravidla.              

 Pro všechny kategorie platí předepsané chrániče dle WKF  

 pravidel – chrániče zubů, rukou, chránič nohou a botičky, 

 suspenzory a  dívky chrániče hrudníku!!  

 

Rozhodčí:   Nominuje  organizátor 

 

Kategorie:   Kata kategorie-  

      

     Chlapci, Dívky – věk: 8 let bez rozdílu pásku 

     Chlapci, Dívky – věk: 9 let bez rozdílu pásku 

     Chlapci, Dívky – (8. - 7.kyu) věk: 10-11 

     Chlapci, Dívky – (od 6..kyu) věk: 10-11 

     Chlapci, Dívky – (8. - 6.kyu) věk: 12-14 

     Chlapci, Dívky – (od 5.kyu)věk: 12-14 

     Kadeti chlapci – věk:  15-18  

    Kadeti dívky – věk: 15-18 

 

  Kata týmy ve všech kategoriích! 
      

   Kumite kategorie-   

    

     Chlapci –  Čas:  90 sec 

                                                                  

                                                                        7-11 (-30, +30 kg) 

 

                                                                        12-14 (-39, -52, +52 kg) 

                                                     

     Dívky – věk: Čas:  90 sec 

                                                                       

                                                                        7-11 (-30, +30 kg) 

                                                                         

       12-14 (-39, -52, +52 kg) 

                                                     

     Kadeti  – věk: 15-18 Čas:  120 sec 

 

   (-60, -70, +70 kg) 

 

                                                    Kadetky – věk: 15-18, Čas:  120 sec 

                                                                         

        (-60, +60 kg)  

  
za SSC Česká Lípa - Josef Polák 


