
 

20.-21.4.2013, Sportovní hala Třebeš, Hradec Králové 

SEMINÁŘ S.K.I.F. KARATE-DO 

KANCHO  NOBUAKI  KANAZAWA, 6.DAN 

Zveme vás co nejsrdečněji na seminář s kanchem Nobuakim Kanazawou, který se od 

1.1.2013 stal oficiálním představitelem Světové federace karate S.K.I.F.(titul kancho). 

Dosavadní kancho Hirokazu Kanazawa vystupuje v současné době jako soke, tedy zakladatel 

této organizace. Nobuaki Kanazawa je nejstarším synem legendárního Hirokazu Kanazawy, je 

mu 40 let a v roce 2000 se stal Mistrem světa SKIF v kumite. Stejně jako všichni instruktoři 

S.K.I.F  je ale samozřejmě specialistou i na kata a základní kihon a jde tak ve šlépějích svého 

otce, který v roce 1957 vyhrál první celojaponský šampionát v karate a o rok později tento 

tehdy nejprestižnější turnaj na světě vyhrál v kumite i v kata. 

Medailonek Nobuakiho Kanazawy si můžete prohlédnout například na tomto videoklipu: 

http://www.youtube.com/watch?v=Fr6YM281wbk 
 

Datum: 20.-21.4.2013 

Místo konání: Sportovní hala Třebeš, Na Potoce 691/30, 500 11 Hradec Králové  

Pořadatel:  SK Karate Spartak Hradec Králové ve spolupráci s S.K.I.F. CZ 

Časový harmonogram: 

Sobota 20.4.2013  8.30 – 9.30 – registrace, placení 

10.00 -12.00 – 1.trénink 

   14.00 – 16.00 – 2.trénink 

   16.00 – focení, podepisování účastnických certifikátů 

Neděle 21.4.2013 9.00 – 9.30 – registrace, placení 

10.00 – 12.00 – 3.trénink 

   14.00 – 16.00 – 4.trénink 

   16.00 – zkoušky na technické stupně DAN 
 

Seminář je určen pro karatisty s minimálním technickým stupněm 5.kyu 

Cena:            členové S.K.I.F. 

1 trénink  400,- Kč  300,- Kč 

1 den   600,- Kč  400,- Kč   

Celý seminář  1000,- Kč  800,- Kč 

 

Kontakt:   Kamil Guzek – kamil.guzek@spartak.cz, 608 744 488 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fr6YM281wbk
mailto:kamil.guzek@spartak.cz


 

 

 

Ubytování :    

 

Hotel Černigov ***, Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové 

(GPS - 50°12'51.592"N, 15°48'48.381"E) 

Rezervace: e-mail: nebo tel: +420 495 814 266 

Při rezervaci zmiňte heslo "KARATE" 

Speciální cena pro účastníky semináře 

- jednolùžkový pokoj - 900,- Kč za osobu a noc (se snídaní) 

- dvoulùžkový pokoj - 600,- Kč za osobu a noc (se snídaní) 

Tato cena je garantována pouze při rezervaci emailem nebo telefonicky s heslem 

„KARATE” (nikoli přes webové portály nebo rezervační systémy)!!! 

 

Hotel Alessandria***, třída SNP 733/2, 500 03 Hradec Králové  

http://www.alessandria.cz/ 

Rezervace: http://www.alessandria.cz/cs/rezervace-on-line.html nebo tel: +420 495 777 111 

Speciální cena pro účastníky semináře 

- jednolùžkový pokoj Standard - 700,- Kč 

- dvoulùžkový pokoj Standard - 1100,- Kč 

- jednolùžkový pokoj Superior - 900,- Kč 

- dvoulùžkový pokoj Superior - 1450,- Kč (se snídaní) 

 

Penzion nad oborou*** 

http://www.penzion-nad-oborou.cz 

-od 1.510,- Kè za dvì osoby a noc 
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