
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

SENIORŮ a MASTERS

Finále ligy týmů kumite ČSKe 2014

Pořadatel: SPORT UNION Ústí nad Labem, o.s., Český svaz karate
Datum soutěže: Sobota 29.3.2014
Místo konání: Sportovní hala T MOBILE- ISŠ,Výstupní 2,Ústí n.L. (za Lidlem)
Ředitel soutěže: Mgr.Josef Rajchert mob.:602 421 764

info@karate-rajchert.cz, josef.rajchert@kzcr.eu
Rozhodčí: deleguje úsek rozhodčích ČSKe
Lékař: zajišťuje pořadatel
Pravidla soutěže: dle pravidel WKF a dodatků ČSKe
Časový harmonogram:
9,00 -9,30 registrace
10,00 zahájení kata jednotlivců a týmů,

Finálový blok kata, dekorace vítězů
11:00 Zahájení kumite jednotlivců
13,30 Finálový blok kumite,dekorace vítězů
14:00 Finále ligy týmů, dekorace vítězů
Liga týmů kumite 
Informace k Lize týmů kumite jsou dostupné na:
http://www.czechkarate.cz/articles/liga-kumite-tymu-2014
Mistrovství ČR seniorů,dle nominačních kritérií ČSKe
http://www.karaterec.com/cz/cske-postup-na-mcr-z-np.php 
KATA:
senioři: 16 let a více
seniorky: 16 let a více
kata tým senioři: 16 let a více
kata tým seniorky: 16 let a více
kata Masters muži 40 let a více
kata Masters ženy 35 let a více
KUMITE: (podmínkou je minimálně STV 6.kyu)
senioři    (18 let a více): -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, + 84 kg, BRH
seniorky (18 let a více): -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, + 68 kg, BRH
Masters muži (40 let a více): BRH
Masters ženy (35 let a více): BRH
Startovné: 
M ČR             300,- Kč za jednotlivce,

300,- Kč za kata tým (splatné na místě), otevřená soutěž.
Liga týmů:     0,- hrazeno předem na účet ČSKe
Soutěžní podmínky: Průkaz karate ČSKe, platná lékařská prohlídka a elektronická

známka ČSKe 2013 nebo 2014 (kontrola STK)
Ceny: 1. místo – pohár, medaile a diplom; 2. a 3. místo medaile, diplom,
Ubytování:
Hotely - Best Western Vladimír, Clarion Congress hotel,
Hostely -UJEP,Penzion Soc.péče, viz www.karate-rajchert.cz/ubytování

Účast na M ČR seniorů – nominace STK; MČR Masters je otevřenou soutěží
Start družstev dle postupu v žebříčku předcházejících kol - STK

Nominovaní závodníci jsou povinni potvrdit svoji účast na e-mail stk@czechkarate.cz nejpozději do 

26.3.2014. Účastníci otevřených kategorií jsou povinni se přihlásit ve stejné lhůtě na stejný e-mail.

Za STK ČSKe : Za pořadatele SPORT UNION, o.s.
Mgr. Jiří Kotala Mgr. Josef Rajchert
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