
                             

Národní pohár mládeže ČSKe 
Liga kumite týmů dorostu 2014/2015 – 1.kolo 

                              Májový pohár nadějí 

 
Pořadatel:   SPORT UNION,o.s. 

Datum soutěže:     SOBOTA 7.6.2014 

Místo konání:        Sportovní hala Chemik Lovosice 

Ředitel soutěže:    Mgr. Josef Rajchert,  

Mob.: 602 421 764,   info@karate-rajchert.cz , josef.rajchert@kzcr.eu  

Rozhodčí:           Hlavní rozhodčí Jaroslav Nekola,  

          Ostatní rozhodčí ČSKe dle nominace 2014 

Lékař:           MUDr. Miloš Prcúch, MUDr. Libor Dostál, MUDr. Barbora Krejčová 

 

Soutěžní podmínky: 

 Platný průkaz karate (lékařská prohlídka, platná elektronická známka 2014 – 

kontrola STK) 

 

Soutěžní disciplíny: 

Kata jednotlivců:  

 ml. žáci/žákyně 7-9 let 

 ml. žáci/žákyně 10-11 let 

 st. žáci/žákyně 

 dorostenci/dorostenky 
Kata týmů:  

 žáci/žákyně 7-13 let 

 dorostenci + junioři / dorostenky + juniorky  
Kumite jednotlivců:  

 
v kg 

  
v kg 

ml. žáci 7-9let -27 -32 +32 x x 
 

ml. žákyně 7-9let -30 +30 x 

ml žáci 10-11let -30 -35 -41 +41 x 
 

ml. žákyně 10-11let -35 +35 x 

st. žáci -39 -45 -52 -60 +60 
 

st. žákyně -42 -50 +50 

dorostenci -52 -57 -63 -70 +70 
 

dorostenky -47 -54 +54 

 



Kumite družstev: I. kolo ligy dorostu (informace na www.czechkarate.cz) 
 
Pravidla:            WKF, včetně doplňků ČSKe 
 
Protesty:           s poplatkem 300,- u pořadatele soutěže 
 
Startovné:          200,- Kč za závodníka za každou kategorii        
                              200,- Kč za tým  
 
Registrace a platba startovného:  

 prostřednictvím on-line registrace od 21. 5. 2014 do 2. 6. 2014 (do 23:59 hod.) 
na webu http://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/souteze  

 NUTNO ZAREGISTROVAT VŠECHNY ZÁVODNÍKY 
 
 
Časový harmonogram:  
8:00 – 8:30  kontrola registrací kata a kumite  
9:00             zahájení soutěže kata, po skončení soutěže kata slavnostní nástup a 

předání cen za kata  
do 11:00      kontrola registrací kumite  
po skončení NP bude zahájeno 1. kolo ligy dorostu 
 
Ceny:  
Pro všechny kategorie  

 1. místo – medaile, diplom  

 2. místo – medaile, diplom  

 3. místo – medaile, diplom  
 
Ubytování:  

 samostatně  
 
Turnaj bude možno sledovat online v internetovém vysílání na webu České unie 
bojových umění www.cubu.cz.  
 
Sestřih turnaje odvysílá Česká televize na programu ČT Sport.  
 
Upozornění:  
Všichni zaregistrovaní závodníci musejí mít identifikační kartu, kterou dostali na 
minulém NP. Trenéři, kterým byla karta již vydána, se znovu přes on-line registraci 
neregistrují.  
Závodnici a trenéři, kteří nebyli prostřednictvím on-line registrace zaregistrování na 
minulém NP, obdrží identifikační karty v místě konání turnaje na základě provedené 
registrace.  
 
 

 

 

Za STK: Jiří Kotala     Za pořadatele: Mgr. Josef Rajchert 

http://www.czechkarate.cz/
http://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/souteze

