
TTuurrnnaajj vv KKAARRAATTEE pprroo dděěttii „„LLeettoohhrraaddsskkýý jjeellíínneekk““
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD.

Datum soutěže : sobota 22.3.2014                                                     Pořadatel : KCK  TEAM

Místo soutěže : Sportovní hala TJ Jablonné nad Orlicí. (u ZŠ Jablonné n.O. a hotelu „U Dubu“)

Ředitel soutěže : Pavel Krátký, tel.: 777 740 080, e-mail : karate@infotip.cz  
Přihlášky pošlete řediteli soutěže na: karate@infotip.cz nejpozději do 20.3.2014
Podmínky účasti : platný průkaz karate ČSKe s platnou lékařskou prohlídkou, 
                               min. 8. kyu, chrániče podle pravidel WKF a dodatků.
Soutěžní kategorie :  
               kata ml. žáci, ml. žákyně (7- 9 let) = 8.-7.kyu; OPEN (6.-4.kyu)
               kata ml. žáci, ml. žákyně (10- 11 let) = 8.-7.kyu; OPEN (6.-4.kyu)
               kata st. žáci, st. žákyně (12- 13 let) = 8.-7.kyu; OPEN (6.-4.kyu)
              U kategorií KATA žactva 8.-7.kyu bude uplatněn tzv. brazilský způsob pavouka
(soutěžící startují ve dvojicích, všichni poražení jsou řazeni do nového pavouka a vítěz 
poražených se utká s vítězem základního pavouka = začínající karatista jede alespoň 2x)
               kata dorostenci, dorostenky od 8.kyu (nemusí cvičit mistrovské kata)
KUMITE pro 8.-7.kyu:
               kumite ml. žáci  ( 7 – 9 let) -27kg, – 32 kg, + 32 kg 
               kumite ml. žáci  ( 10 – 11 let) –30kg,- 35 kg, + 35 kg
              kumite ml. žákyně (7 – 9 let) – 30 kg, + 30 kg
               kumite ml. žákyně (10 – 11 let) – 35 kg, + 35 kg
               kumite st. žáci (12 – 13 let) -39kg, -52 kg, -60kg, +60 kg
              kumite st. žákyně (12 – 13 let) -42kg, -50 kg, +50 kg
KUMITE pro 6.-4.kyu:   váhové kategorie jsou stejné jako u 8.-7.kyu                                 
Kategorie dorostu je bez omezení kyu  OPEN-kyu           
               dorostenci : - 60 kg, -70 kg, +70 kg
               dorostenky : -58 kg, +58 kg

pokud budou v jedné kategorii méně jak 3 soutěžící = dojde ke sloučení kategorie
Kata team – žáci, žákyně (OPEN-kyu)
Kumite team = dorostenci a dorostenky

Pravidla soutěže : dle pravidel WKF a dodatků (KATA 8.- 7. kyu lze kata                 
                           libovolně volit a opakovat). Upřesnění dodatků na místě.

                         
Startovné : 150,- Kč za jednotlivce; 200,- Kč za tým
Protesty :   písemně u hl. rozhodčího, poplatek 300,- Kč
Ceny :   1. místo - pohár, medaile;  2. – 3. místo - medaile, diplom, ceny pro účastníky
Časový rozvrh : 8.00 –  8.50 hod.  prezentace kata, 9.30 hod.  zahájení soutěže kata
         prezentace kumite do 11 hodin,  12.30 hod. slavnostní nástup, vyhlášení kata

     18.30 hod.  předpokládané ukončení

Turnaj je pořádán pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
a je určen zejména pro začínající děti do 15 let.
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