
 

              

             

 

 

 

              
1. Pořadatel: Klub karate - dó Bruntál 

2. Datum konání: sobota, 11. dubna 2015 

3. Místo konání: Sportovní hala, Zeyrova ul. č. 14 
  (popis cesty viz níže) 

4. Presentace: presentace přes internet do 9.4.2015 23:59 na adrese: 

 http://www.cubu.info/cesky-svaz-goju-ryu/souteze 

5. Časový rozvrh: 8:30 – 9:00 upřesnění prezentace kata 
 9:30 zahájení kata 

 10:00 - 10:30 upřesnění prezentace kumite 
 12:30 slavnostní nástup (orientačně) 
 13:00 zahájení kumite (orientačně) 

6. Ředitel soutěže: Ing. Vít Žatka, tel.: 723 454 905 (vit.zatka@karatebruntal.cz) 

7. Hlavní rozhodčí:  Dr. Michal Hrubý PhD., tel.:603 790 154   

 (michal.hruby@karatebruntal.cz) 

8. Lékař:  zajišťuje pořadatel 

9. Startovné: 200,- Kč za každou kategorii (platba na místě) 

10. Rozhodčí: deleguje ČSKGr. 

11. Losování: v den soutěže před zahájením 

12. Pravidla:  soutěží se dle nových pravidel vr 9 WKF a dodatků ČSKGr 

13. Omezení: startují členové oddílů ČSKGr s platným průkazem a známkou ČUBU  
 pro rok 2015. Lékařská prohlídka nesmí být starší 12 měsíců.!!!! 

14. Námitky: podává vedoucí družstva písemně u stolu hlavního rozhodčího ihned  
 po skončení utkání s poplatkem 500,- Kč 

15. Ceny: 1. místo  - pohár, medaile, diplom 
 2. a 3. místo - medaile a diplom 

16. Kategorie: 8. kyu do 8 let:  kihon ido 

 8. kyu 9 – 11 let:  kihon ido 

 8. kyu 12 – 15 let: kihon ido 

 Žáci do 11 let:  kata, kumite do 35 kg, nad 35 kg 

 Žákyně do 11 let:  kata, kumite BRH 

 Dorostenci 12 – 14 let: kata, kumite do 45 kg, nad 45 kg 

 Dorostenky 12 – 14 let: kata, kumite BRH 

 Junioři 15 – 17 let: kata, kumite do 65 kg, nad 65 kg 

 Juniorky 15 – 17 let: kata, kumite BRH 

 Muži od 18 let:  kata, kumite do 75 kg, nad 75 kg, BRH 

 Ženy od 18 let:  kata, kumite BRH 

 
Za pořádající klub: 

Ing. Vít Žatka 
předseda klubu, v.r. 

 

 

PROPOZICE 
2. kolo Národního poháru Českého svazu karate 

GOJU – RYU 

http://www.cubu.info/cesky-svaz-goju-ryu/souteze


Cesta od Olomouce (Šternberku) – na druhé světelné křižovatce (za rybníkem) doleva. U záchranné 

služby (za Lidlem) odbočit doprava na parkoviště. 

Cesta od Ostravy (Opavy) – pořád rovně po hlavní silnici, směr Olomouc, na druhé světelné křižovatce 

(před rybníkem) doprava. U záchranné služby (za Lidlem) odbočit doprava na parkoviště. 

Cesta od Šumperku (Hradce Králové) – na 1. křižovatce po příjezdu do Bruntálu doprava. U záchranné 

služby (před Lidlem) odbočit doleva na parkoviště. 

 

 

 

 

 

 


