
Mistrovství České republiky seniorů a Masters

Finále ligy kumite družstev

Turnaj se koná za podpory statutárního města Hradec Králové

Pořadatel: SK Karate Spartak Hradec Králové, Český svaz karate

Datum: 31. března 2013

Místo: Hradec Králové, Sportovní hala Třebeš

Na Potoce 691/30

(50°11'23.021"N, 15°50'19.450"E)

Ředitel turnaje: Kamil Guzek

Rozhodčí: deleguje KR ČSKe

Hlavní rozhodčí: Marek Kubín

Lékař: zajišťuje pořadatel

Podmínky startu: platný průkaz karate nebo budo se známkou ČSKe 2012, nebo s uhrazenou 

elektronickou známkou ČSKe 2013

na MČR mohou startovat pouze závodníci z nominační listiny STK ČSKe 

(s výjimkou disciplíny kata tým a kategorie Masters)

ve finále ligy kumite družstev mohou startovat pouze týmy, které 

postoupily ze základní části ligy

další podmínky startu vyplývají ze soutěžního řádu ČSKe

Soutěžní disciplíny: MČR seniorů

 kata muži, kata ženy

 kata Masters muži (+40 let), kata Masters ženy (+35 let) (otevřená soutěž)

 kata tým muži, kata tým ženy (otevřená soutěž)

 kumite muži -60, -67, -75, 84, +84 kg, OPEN

 kumite ženy -50, -55, -61, -68, +68 kg, OPEN

 kumite Masters muži OPEN (+40 let), kumite Masters ženy OPEN (+35 let)

(otevřená soutěž)

Finále ligy kumite družstev

 kumite tým muži, kumite tým ženy

 kumite tým junioři, kumite tým juniorky

 kumite tým dorostenci

Pravidla: WKF včetně dodatků ČSKe



Protesty: písemně s poplatkem 500,- Kč (protest musí být učiněn neprodleně po 

sporném utkání. V případě úspěšného protestu se poplatek vrací).

Přihlášky: dle nového soutěžního řádu jsou závodníci nominovaní na MČR povinni

potvrdit svoji účast na MČR předem, a to na e-mailovou adresu 

stk@czechkarate.cz nejpozději do 27. března 2013

povinnost potvrdit svoji účast nemají týmy startující na finále ligy kumite 

družstev

Harmonogram: MČR seniorů a Masters

8:00 – 8:30 prezentace disciplín kata a kata tým

9:00 zahájení disciplín kata a kata tým

do 10:30 prezentace disciplíny kumite

10:30 slavnostní nástup, vyhlášení výsledků disciplín kata a kata 

tým

11:00 zahájení disciplíny kumite

14:00 finálový blok disciplíny kumite + vyhlášení výsledků

Finále ligy kumite družstev

15:00 Semifinálová a finálová utkání ligy kumite družstev

17:00 Vyhlášení výsledků ligy kumite družstev

harmonogram může být upřesněn v závislosti na počtu závodníků, kteří 

potvrdí svoji účast na MČR

Startovné na MČR: 300,- Kč za jednotlivce, 500,- Kč za kata tým

Ubytování: Hotel Černigov*** - http://www.hotelcernigovhradeckralove.com/cs/

pro účastníky MČR 900,- Kč za 1lůžkový pokoj a noc (snídaně)

1200,- Kč za 2lůžkový pokoj a noc (snídaně)

rezervace na fom.hchk@cpihotels.com  heslo: „KARATE“

Hotel Alessandria*** - http://www.alessandria.cz/

pro účastníky MČR 700,- Kč za 1lůžkový Standard pokoj a noc (snídaně)

1100,- Kč za 2lůžkový Standard pokoj a noc (snídaně)

900,- Kč za 1lůžkový Superior pokoj a noc (snídaně)

1450,- Kč za 2lůžkový Superior pokoj a noc (snídaně)

rezervace na recepce@alessandria.cz  heslo: „KARATE“

Hotelový dům Academic - http://www.hotelovydum.cz/

Penzion nad oborou - http://pno.cz/cs

za pořadatele za STK ČSKe
  Kamil Guzek    Jiří Kotala
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