
Pohár nadějí, soutěž ve sportovním karate
12.4.2014, Sportovní hala Wedrichova, Česká Lípa
 
Pořadatel:            
SSC Česká Lípa, Polák Josef, mobil: 606 842 983, e-mail: karate.polak@tiscali.cz
 
Časový rozvrh:  
8.00 - 9.00 hod. prezentace kata, do 11.00 hod. prezentace kumite
9.30 hod. tech. porada, zahájení soutěže kata       
 
Přihlášky prosím do čtvrtka 10.4.2014 na e-mail karatemb@seznam.cz
 
Soutěžní disciplíny:
 
Kata
 
žáci, žákyně 8 let žáci, žákyně 9 let
žáci, žákyně / 8. - 7. kyu 10 -11 let, žáci, žákyně / +6. kyu 10 - 11 let,
žáci, žákyně / 8. - 6. kyu 12 -13 let žáci, žákyně / +5. kyu 12 - 13 let,
dorci, dorky / 8. - 6. kyu 14 -15 let, dorci, dorky / +5. kyu 14 - 15 let
junioři, juniorky 16 -17 let
 
Kata tým
 
žáci 9 let žákyně 9 let
žáci, žákyně / 8. - 7. kyu 10 - 12 let žáci, žákyně / +6. kyu 10 - 12 let
žáci, žákyně / 8. - 6. kyu 13 - 14 let žáci, žákyně / +5. kyu 13 - 14 let
dorci, dorky 15 - 17 let
 
Ml. žáci, žákyně 8. - 7. kyu, st žáci, žákyně 8. - 6. kyu, dorost 8. - 6. kyu, mohou opakovat. 
Dorost +5. kyu, junioři libovolná kata.
 
Kumite soutěže 6. kyu                  
 
mladší žáci / 5 - 9 let -30, +30 kg ml. žákyně -30, +30 kg           
žáci / 10 - 11 let -30, -35, -41, +41 kg žákyně - 35, +35 kg
starší žáci / 12 - 13 let -39, -45, -52, -60, +60 kg st. žákyně  -42, -50, +50 kg 
dorostenci / 14 - 15 let -57, -70, +70 kg dorostenky -54, +54 kg
junioři / 16 - 17 let -65, -76, +76 kg juniorky -55, +55 kg
 
Kumite - speciální kategorie 8. - 7. kyu                    
 
mladší žáci / 5 - 9 let -30, +30 kg ml. žákyně -30, +30 kg           
žáci / 10 - 11 let -40, +40 kg žákyně - -40, +40 kg
starší žáci / 12 - 13 let -40, -50, +50 kg st. žákyně  -45, +45 kg 
 
Pravidla:
Soutěží se dle platných pravidel WKF, ml.žactvo – 1 min. zápasiště 6x6 metrů., st.žákyně a st.žáci 1,5 min., dorost 
2 min. (pozn. Časové limity i kategorie jsou odlišné od pravidel ČSKe.)
Chrániče nártů a holení (červená nebo modrá) u všech kategorií kumite POVINNÉ! 
U všech chlapeckých a mužských kategorií doporučený suspenzor. 
Chránič hrudníku – starší žákyně, dorostenky a juniorky POVINNĚ.
KATA i KUMITE - vyřazovací způsob s celou repasáží.
Při startu menšího počtu závodníků v kategorii může být kategorie sloučena s jinou nejbližší. Pořadatel si 
vyhrazuje právo změny.
 
Protesty: 
Písemně (dle pravidel) po složení poplatku 300,- Kč u ředitele soutěže
 
Startovné:            
200,- Kč za jednotlivce,  200,- Kč tým, možnost slevy při větším počtu přihlášených závodníků
 
Ceny:  
1. místo           pohár, medaile, diplom
2. –  3. místo        medaile, diplom
KATA Team 1. – 3. místo -  medaile, diplom
3 nejúspěšnější kluby získají poháry 
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