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 CZECH KARATE OPEN CUP 2015  
 European Open karate competition  

ML. a ST. ŽÁCI, DOROST, JUNIOŘI, U21, SENIOŘI 
!!! Nominační soutěž pro M ČR 2015 - koef.3 !!! 

 

16.  května  2015 
 

 

 

 

 

 

 

 
SPORTCENTRUM  SLUNETA–Klíše,Ústí nad Labem 

  
 
Pořadatel:           SK Kamura-ryu shotokan Ústí n.L. o.s.  
Ředitel soutěže:      p. Leška Martin 
      tel.: 603 595 798, leska@kamura.cz 
Informace:   e-mail: karate@kamura.cz,  
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Čas Program  

7:30 – 8:30 Prezentace + úhrada startovného (KUMITE do 11:30) 

9:00 – 11:30 
  KATA jednotlivci + týmy, eliminace a finále  
 (finále kata pro kategorie dorost a starší cca. od 11h)   

11.30 -12:00 Vyhlášení výsledků kata + slavnostní nástup 

12:30 – 18:00 KUMITE jednotlivci, týmy, eliminace+finále 

Průběžně - Vyhlášení výsledků kumite 

    !!! ZMĚNY V ČASOVÉM PLÁNU ORGANIZÁTOREM VYHRAZENY !!! 
 

 

mailto:karate@kamura.cz


 

 
 

 
 

 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

 

Startují:          -závodníci domácích i zahraničních klubů a reprezentačních výprav  
                   -členové výběru státní reprezentace ČR (účastníci ME seniorů 2015) 
                             startují zdarma !!!  
     
 
Podmínky startu:   platný průkaz karate 
    Zdravotní prohlídka ne starší 1 roku 

- KATA – od 8.kyu 
- KUMITE - minim. 6.kyu 

 
Přihlášky:   pro české závodníky předem nejpozději  do 13. 5. !!! 

           zaslat přihlášku v xls. na e-mail:         
           karatemb@seznam.cz 

                                                           

 
Startovné:  200 kč        za každou soutěžní disciplínu 
   500 kč        kata/ kumite tým 
 
 

 Povolen start ve dvou kategoriích!!! - (např. žáci+dorost,dorost+junioři, junioři+senioři atd.) 
 

Ceny:   1. místo – pohár, medaile, diplom 
   2. a 3. místo- medaile, diplom 
   NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM –VELKÝ POHÁR 
 
Ubytování:   
OFFICIÁLNÍ HOTELY: 

BEST WESTERN HOTEL VLADIMIR ****: tel. +420 475 235 111 
                               www.hotelvladimir.cz/ HESLO –  „KARATE“ =sleva 
   Penzion Hvězda:  http://www.penzion-na-hvezde.cz/ 
 
OSTATNÍ UBYTOVÁNÍ:    EKOPROS.: tel. +420 477 115 161 

        SKP SEVER: tel. +420 472 774 251 
         TJ SLAVOJ SEVEROTUK: +420 475 531 615 
                                         Ostatní na: WWW.USTI-NAD-LABEM.CZ 
 
 
 
 

 
 

 

 

!!! Na místě již jen 
kontrola-dodržte  
termín přihlášení 

!!! 

http://www.penzion-na-hvezde.cz/
http://www.usti-nad-labem.cz/


KATEGORIE A PRAVIDLA 

Kategorie: 
KATA jednotlivci           7-9 let – chlapci, dívky     

              10-11 let – chlapci, dívky    
                                  12-13 let – chlapci, dívky              
                                  14-15 let – dorostenci, dorostenky          
                         16-17 let – junioři, juniorky 
                                          U21 – muži, ženy           
                                     +16 let – muži, ženy                              
           

   
KATA team        
                         -13 let– chlapci, dívky 

                14-17 let– dorostenci+junioři, dorostenky+juniorky           
                           +16 let – muži, ženy                          

                                   

  KUMITE jednotlivci    
      

        7-9 let – chlapci -27, -32, +32 kg                !!! nominační na MČR !!! 

                            7-9 let –  dívky  -30, +30 kg                !!! nominační na MČR !!! 
                        10-11 let chlapci    -30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg  !!! nominační na MČR !!! 
       –11 let dívky      –35, +35     !!! nominační na MČR !!! 

                      12-13 let chlapci   -39, -45, -52, -60, +60 kg  !!! nominační na MČR !!! 
                      12-13 let dívky      –42, -50, +50    !!! nominační na MČR !!! 
                      14-15 let dorostenci -52, -57, -63, -70, + 70 kg, open   !!! nominační na MČR !!! 
                      14-15 let dorostenky -47, -54, +54 kg, open                 !!! nominační na MČR !!! 
                      16-17 let junioři-55, -61, -68,-76,+76 kg, open                
                      16-17 let juniorky-48, -53, -59, +59 kg, open          
                                U21 muži – 60, -70, +70kg, open   
                                U21 ženy   -53,-60,+60kg, open           
                         +18 let muži -60,-67,-75,-84,+84kg, OPEN  
                         +18 let ženy-50,-55,-61,-68,+68kg, OPEN 

 
KUMITE team    14-15, 16-17, +18 let – muži/ ženy   (3+1) 
 
      !!! změny v nenominačních  kategoriích v případě malého počtu závodníků pořadatelem vyhrazeny !!! 

 

Pravidla:  
KATA jednotlivci            -11 let –dle ČSKe 

12-13 let –dle ČSKe 

14-15,16-17 let – !!! WKF pravidla !!! 
U21, Senioři – !!! WKF pravidla !!! 

 
KATA team                 -13 let -  libovolné kata,může se 1x opakovat, finále s bunkai  

14-17 let –!!! WKF pravidla !!! 
  +16 let – !!! WKF pravidla !!! 

 

KUMITE jednotlivci   -11 let,  12-13 let -  kumite čas1.30min 
14-15, 16-17 let – kumite čas 2.min !!! WKF pravidla!!! 

+18 let – kumite čas 2min (muži i ženy)  
                                                               

KUMITE team                všichni -3+1 závodníků, čas 2 min. 
 

 



     * chrániče kumite dle WKF + dodatků ČSKe – kategorie dorost nemá povinný chránič hrudi a obličeje *  

                 * změny v nenominačních kategoriích a pravidlech jsou organizátorem vyhrazeny*    
  
 
 
 

 

PARTNEŘI SOUTĚŽE: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ČESKÝ SVAZ KARATE   MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM           ÚSTECKÝ KRAJ  
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


