
KarateKarateKarateKarate
Kid cup

1. KATA pravidla WKF,  kategorie 9-7 KYU mohou libovolně opakovat 

2. KUMITE WKF pravidla ČSKe, úplná repasáž, (chrániče lze zapůjčit )

3. KUMITE IPON SHOBU povinné jen chrániče rukou a chrupu (bez repasáže)

4. SUPER-KOP 5 kopů na terč na rychlost, 5-8 let mai-geri, +8 let mawashi-geri

Neděle 25. 10. 2015 {10:00 - 16:00}

PROGRAM:  9:15-9:45 prezentace. 10:00 zahájení soutěží - Kata,  
Super-kick, 11:30 předání cen 12:00 zahájení soutěží kumite a kickbox 
16:00 ukončení soutěže. CENY: Zakázkové lité medaile, originální diplomy, 
věcné ceny. STARTOVNÉ: 350 Kč za všechny disciplíny. PŘIHLÁŠKY: 
Soupisku zasílejte v libovolném formátu na p.benisek@seznam.cz do 22.10. 
2015. KATEGORIE: Kata a Kumite Ipon Shobu (rozdělení dle věku a pásu), 
Kumite WKF a Kickbox (dle věku a hmotnosti), Super-kick (pouze dle věku).                        
                                                                                                                                                                          Info: p.benisek@seznam.cz

Kids & Teens: 5 - 15 let

startovné 

350KČ

608 860 845--
--
--



KARATE KID CUP -  PROPOZICE
Senovážné námìstí 2, Èeské Budìjovice 370 01

Nedìle 25. øíjen 2015

Kategorie:

1. KATA – WKF rules 

Chlapci i dìvèata

KATA individual, Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let, Ml. žáci 10-11 let, žáèci 6-9 let 

·Special division 9-8kyu Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let, Ml. žáci 10-11 let, žáèci 8-9 let, žáèci 6-7 let 

·Special division 7-6kyu Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let, Ml. žáci 10-11 let, žáèci 8-9 let, žáèci 6-7 let 

2. KUMITE – WKF rules  

Dívky 14-15let (-54 kg, +54 kg), Chlapci 14-15 let (-63 kg, +63 kg)

Dívky 12-13 let  (-45 kg, +45 kg)  Chlapci 12-13 let  (-45 kg, -52 kg,  +52 kg) 

Dívky 10-11 let (-35 kg, +35 kg) Chlapci 10-11 let  (-35 kg, -41 kg, +41 kg)

Dívky  8-9 let (-30 kg, +30 kg) Chlapci 8-9 let  (-27 kg, -32 kg, +32kg)

Dívky  6-7 let (-25 kg, +25 kg) Chlapci  6-7 let  (-25 kg, +25kg)

·Special division 9-8kyu Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let , Ml. žáci 10-11 let, žáèci 8-9 let, žáèci 6-7 let (všechny kategorie Open)

·Special division 7-6kyu Dorost 14-15 let (Open), St. žáci 12-13 let (-45kg, +45kg), Ml. žáci 10-11 let (-35kg, +35kg), žáèci 8-9 let (-25kg, -30kg,

+30kg), žáèci 6-7 let  (Open)

3. KUMITE - Shobu Ippon (WSF rules)

KUMITE individual, Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let, Ml. žáci 10-11 let, žáèci 6-9 let – všechny kategorie OPEN 

4. SUPER-KICK

Doplòková disciplína  (5 kopù na terè na rychlost, 6-7 let mai-geri, +8 let mawashi-geri)

Super-kick individual  12-15 let, 10-11 let, 8-9 let, 6-7 let  (bez rozlišení tech. stupòù)

Program:

09:15 - 9:45     Kontrola registrace
10:00 - 11:30  Kata (WKF) na 5 TATAMI, Super-kick
11:30 - 12:00  Ceremony  
12:15 - 14:30  Kumite WKF,
14:30 - 16:00  Kumite Ipon shobu

STARTOVNÉ:  350,- Kè (za všechny 4  disciplíny dohromady)

Pravidla:
Kata všechny kategories WKF kata rules (shoto, goju, shito). 7-9, 10-11 let - mohou jednou opakovat, 9-7kyu mohou kata libovolnì opakovat 

· Kata dìti (U8, U10, U12) pøedvádìjí kata na jednoum tatami zároveò, pouze semifinále a finále po jednom.

· Kumite WKF - chránièe dle pravidel WKF, Face mask a Body protektor je povolen, ale není povinný.  

· Kumite  IPON SHOBU (WSKU) category – Povinné jsou:  Chránièe rukou, chrupu a hrudi pro ženy.  (chr. nohou a holení - nejsou povinné)

Registrace: p.benisek@seznam.cz             Deadline - 22.10. 2015             LIBOVOLNÝ FORMULÁØ  

V prùbìhu turnaje si budou mít závodníci možnost vyzkoušet doplòkové disciplíny Agility a Power-kick.
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