PROPOZICE

3. kolo Národní pohár seniorů a U21
3. kolo ligy kumite týmů dorostu, juniorů a seniorů

Pořadatel:

TJ KOVO Praha

Datum soutěže:

sobota 10. 1. 2015

Místo konání:

Sportovní areál Třebešín
Na Třebešíně 3215/1
130 00

Praha 3

Ředitel soutěže:

Petra Adamiecová, bojova.umeni@seznam.cz

Rozhodčí:

hlavní rozhodčí Jaroslav Nekola, ostatní deleguje
úsek rozhodčích ČSKe

Lékař:

zajišťuje pořadatel

Pravidla soutěže:

dle pravidel WKF a dodatků ČSKe

1. Časový harmonogram:





8:00 – 8:30 prezentace KATA – Národního poháru seniorů a U21
9:00 – zahájení soutěže KATA – Národního poháru seniorů a U21
do 9:30 upřesnění prezentace KUMITE – Národního poháru seniorů a U21
po skončení Národního poháru seniorů a U21, zahájení ligy kumite týmů

2. Kategorie Národního poháru:
KATA:





muži U21:
ženy U21:
senioři:
seniorky:

18 až 20 let
18 až 20 let
16 let a více
16 a více

KATA TÝM:



senioři:
seniorky:

16 let a více
16 let a více

KUMITE: (podmínkou je minimálně STV 6. Kyu)





muži U21:
ženy U21:
senioři:
seniorky:

18 až 20 let
18 až 20 let
18 let a více
18 let a více

-68 kg, -78 kg, + 78 kg
-53 kg, -60 kg, +60 kg
-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, BRH
-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, BRH

3. Startovné a přihlášení na Národní pohár seniorů a U21:




registrace na soutěž nejpozději do 7. 1. 2015 přes databázi ČUBU – www.cubu.info
startovné za každou kategorii 200,- Kč a kata tým 200,- Kč
platba startovného převodem na účet nejpozději do 9. 1. 2015

4. Protesty:


s poplatkem 300,- Kč u hlavního rozhodčího

5. Soutěžní podmínky:



průkaz karate s platnou lékařskou prohlídkou
známka ČSKe 2014

6. Ceny:


1. – 3. místo diplom a medaile

Informace ke startu ve více kategoriích: (výňatek ze sportovního řádu)
a)

Závodníci spadající do kategorie kata junioři/juniorky mohou startovat rovněž v
kategoriích kata muži/ženy;

b)

Závodníci spadající do kategorie U21 kata mužiU21/ženy U21 mohou startovat rovněž
v kategoriích kata muži/ženy

c)

Závodníci spadající do kategorie kumite junioři/juniorky mohou po předložení
formuláře „Žádosti o zařazení do vyšší věkové kategorie“(viz příloha soutěžního řádu)
startovat rovněž v kategoriích kumite muži U21/ženy U21 a kumite muži/ženy, ovšem
pouze za předpokladu, že se jedná o národní poháry, které jsou nominačními turnaji
pro MČR v těchto vyšších věkových kategoriích pořádaného v kalendářním roce, ve
kterém se takoví závodníci již nemohou zúčastnit juniorského MČR, případně, že se
jedná o MČR v těchto vyšších věkových kategoriích pořádaného v kalendářním roce,
ve kterém se takoví závodníci již nemohou zúčastnit juniorského MČR;

d)

Závodníci spadající do kategorie kumite muži U21/ženy U21 mohou startovat rovněž
v kategoriích kumite muži/ženy.

Ostatní:



v hale k dispozici uzamykatelné skříňky na 10,- Kč (muži cca 60 skříněk, ženy cca 50
skříněk)
parkoviště přímo v areálu pro 24 aut, ostatní parkovací místa v blízkém okolí

Za pořadatele:

Za STK:

Petra Adamiecová

Jiří Kotala

