
Liberecký pohár, 25. října 2015

Memoriál Jindřicha Perláka, 6.ročník, soutěž pro žáky, dorost a seniory 
 
 
 
Vážení přátelé karate,
dovolujeme si vás pozvat k účasti na 6. ročníku turnaje v karate Liberecký pohár.
 
 
Pořadatel: SCC Česká Lípa, Josef Polák – tel.: 606 842 983
 
Místo konání: Sportovní hala vedle hotelu Lípa, 28. října 2707, Česká Lípa
 
Datum konání: Neděle, 25. října 2014
 
Časový rozvrh: 9:00 hod. zahájení Kata, Kumite startuje po kata cca 11:30 hod.
 
Startovné: 150,- Kč jednotlivec

200,- Kč tým
 
PŘIHLÁŠENÍ: Emailem: stk@czechkarate.cz, karate.polak@tiscali.cz

Ukončení přihlašování je 24. října 2014! Na místě je přihlášení také možné, ale prosíme 
trenéry a vedoucí, aby přihlásili své závodníky předem.

 
Ceny:                  1. místo           pohár, medaile, diplom
                   2. –  3. místo     medaile, diplom
         Pohár pro nejlepšího závodníka v kumite

KATA Team 1. – 3. místo -  medaile, diplom.  
 
Ubytování: Domluvit s pořadatelem
 
Info pro trenéry: Prezentace závodníků bude v hale 26.října od 8.00 do 9.00 hod. 

Prezentace kumite do 11-ti hodin.   
 
Pravidla:  Kata  -  je možno libovolně opakovat kata

Kumite pravidla - Platí WKF pravidla. Povinné chrániče zubů a rukou, doporučený chránič nohou, 
botičky, suspenzory a dívky chrániče hrudníku! Mohou startovat závodníci od 8. kyu.

 

Rozhodčí: Nominuje organizátor
 
Kategorie: Kata
 

Chlapci, Dívky – věk: 8 let bez rozdílu pásku
Chlapci, Dívky – (8. - 7.kyu) věk: 9-11
Chlapci, Dívky – (od 6..kyu) věk: 9-11
Chlapci, Dívky – (8. - 7.kyu) věk: 12-13
Chlapci, Dívky – (od 6.kyu)věk: 12-13
Kadeti  – věk:  14-17
Kadetky  – věk: 14-17
Senioři, seniorky –   +18 let
Veteráni +40 let
Veteránky +35 let

 
Kata tým (bez bunkai)

 
Žáci, žákyně 6 – 9 let,   +6 kyu
Žáci, žákyně 6 – 9 let,  8-7 kyu
Žáci, žákyně 11 – 13 let, +6 kyu
Žáci, žákyně 11 – 13 let, 8-7 kyu
Kadeti, Kadetky 14 – 17 let,                                            
Muži, ženy nad 16 let

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za SSC Česká Lípa - Josef Polák

Kumite
 
Ml. žáci, -9 let -30, +30kg                                                    
 
Ml. žákyně, -9 let -30, +30 kg 
 
Žáci, 10-11 let -40, +40kg                                                    
 
Žákyně, 10-11 let -40, +40 kg 
         
St. žáci, 12-13 let  -40, -50, +50 kg

St. žákyně -12-13 let -45, +45 kg

Dorostenci (14-17let) -60, -70, +70 kg

Dorostenky (14-17let) -54, +54 kg

Muži (nad 18 let) OPEN

Ženy (nad 18 let) OPEN

Veteráni +40 let OPEN 

Veteránky OPEN

 

Kumite - speciální kategorie 8. - 7. kyu
 

Mladší žáci (7-9 let) -30, +30 kg 

Ml. žákyně -30, +30 kg 

Žáci (10-11 let) -40, +40 kg 

Žákyně -40, +40 kg 

Starší žáci (12-13 let) -50, +50 kg 

St. žákyně -45, +45 kg

Pořadatel si vyhrazuje úpravu pravidel.

škola karate 
Josef Polák


