
Vánoční cen a města Chodov 
 17. ročník

POŘADATEL: ve spolupráci se SVAZEM KARATE KARLOVARSKÉHO KRAJE 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: neděle 29. 11. 2015  | Sportovní hala Města Chodova 
 | Tyršova 1085, 357 35 Chodov 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 8:30 – 9:30  Upřesnění prezentace závodníků, platba startovného 

9:30 – 10:00  Losování, porada rozhodčích 
10:00   Slavnostní nástup, zahájení soutěže kata 
13:00   Vyhlášení výsledků kata, předání cen, zahájení soutěže kumite 
18:00  Předpokládaný konec soutěže 

KONTAKTY: Info o soutěži: Ing. Jiří Kiss +420 725 056 503 
Ředitel soutěže: Petr Kundrát +420 607 926 393 
Hlavní rozhodčí: Ludoslav Hronek +420 603 936 015 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY: Soutěží se dle pravidel WKF, včetně dodatků ČSKe a doplňků tohoto rozpisu 
Podmínkou startu je min. STV 8. kyu a lékařská prohlídka ne starší 1 rok 

PROTESTY:  Písemně ihned po skončení utkání s poplatkem 500 Kč u hlavního rozhodčího 
SOUTĚŽNÍ DISCIPLINY: Kata jednotlivci, kata team, kumite jednotlivců.  
Při nízkém počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo sloučení kategorií. Střídavý start je povolen. 
Kata jednotlivci 

Mladší žáci/kyně 6-11 let (8., 7. kyu zvlášť) 
Starší žáci/kyně  12-13 let (8., 7. kyu zvlášť) 
Dorostenci/ky  14-15 let 
Junioři/ky  16-17 let 
Muži/Ženy  16-34 let 
Veteráni/ky  35 a starší 
 

Kata team - mix 

Mladší žáci/žákyně  6-11 let 
Starší žáci/žákyně  12-14 let 
Junioři/Juniorky  15-17 let 
Senioři/Seniorky 16 a starší 
 
Finále kata team – bez povinné bunkai 
 

KUMITE – Min. STV 8. Kyu 

Mladší žáci  7-9| -27, -32, +32 kg 1,5 min. 
Mladší žákyně  7-9| -30, +30 kg 1,5 min. 
Mladší žáci  10-11| -30, -35, +35 kg 1,5 min. 
Mladší žákyně  10-11| -30, -35, +35 kg 1,5 min. 
Starší žáci  12-13| -45, -52, -60, +60 kg 1,5 min. 
Starší žákyně  12-13| -42, -50, +50 kg 1,5 min. 
Dorostenci  14-15| -52, -57, -63, -70, +70 kg 2 min. 
Dorostenky  14-15| -47, -54, +54 kg 2 min. 
Junioři  16-17| -61, -68, -76, +76 kg 2 min. 
Juniorky  16-17| -53, -59, +59 kg 2 min. 
Muži  18-34| -67, -75, -84, +84 kg, Open  3 min. 
Ženy  18-34| -55, -61, -68, +68 kg, Open  2 min. 
Veteráni  +35 let  Open  2 min. 
Veteránky  +35 let  Open  2 min. 
 
STARTOVNÉ:  200 Kč / 1 kategorie, 100 Kč za každou další kategorii, 150 Kč kata team 
CENY:  Poháry, medaile, diplomy + věcné ceny 

REGISTRACE:  Soupisku zasílejte do 27. 11. 2015 na email: kkchodov@email.cz 
přihláška musí obsahovat jméno oddílu, jména závodníků, pohlaví (není-li zřejmé z příjmení), datum 
narození, kategorii, disciplínu (kata, kumite), při účasti v kumite váhu 

 
Na místě se k prezentaci dostaví pouze coach teamu. Na sportovní ploše platí omezený pohyb. Ke každému teamu 
povolen 1 coach na 5 závodníků. Dále platí přísné nařízení být na sportovní ploše přezut do čisté sportovní obuvi. 
Tímto Vám předem děkujeme, že budete toto nařízení respektovat. 
 
PRODEJ SPORTOVNÍCH POTŘEB PRO BOJOVÉ SPORTY ZAJIŠTĚN 


