
POZVÁNÍ

Vážení karatisté, 
dovolte mi abych vás co nejsrdečněji pozval do Karlových Varů na 
první ročník Lázeňského poháru KARATE. Soutěž se bude konat 
v nové hale míčových sportů. Tato hala je svými rozměry a divác-
kým zázemím vhodná ke konání rozsáhlých sportovních akcí jako 
je tato. K dispozici budou dvě hlediště, jedna pro diváky s kapaci-
tou 560 míst a druhá pouze pro závodníky a jejich doprovod. Dále 
rozsáhle parkoviště bezprostředně u haly. Věřím, že 1. lázeňský 
pohár se Vám vryje pod kůži a stane se nedílnou součástí vašeho 

karate kalendáře. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru lázní. Město bylo založeno ve 
14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení ter-
málních pramenů jeho loveckou družinou. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů 
i bohatých měšťanů už v 16. století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby 
zachovalo jen málo budov. Většina architektonických památek pochází z 18. a 19. století, 
kdy město zažívalo „období hojnosti“. Věřím, že se Vám v Karlových Varech bude líbit a vy-
užijete této příležitosti k prohlídce nejznámějších českých lázní. Nezbývá mi nic jiného než 
se těšit na Vaši návštěvu a popřát Vám mnoho sportovních úspěchů a příjemných zážitků. 
Společně s organizačním týmem se těším na naše setkání v Karlových Varech.

        Jan Ruth, ředitel soutěže
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Datum konání soutěže: 14. 5. 2016 

Místo konání soutěže: KV Arena, Karlovy Vary

Provozovna: Západní 1812/73, 360 01, Karlovy Vary
KV Arena, s.r.o. Společnost KV Aréna s.r.o. je vlastněná Statutárním městem Karlovy Vary 
a byla založena za účelem provozování a správy jednotlivých sportovišť areálu KV Arény.

Pravidla soutěže: dle pravidel WKF včetně dodatků ČSKe
Ředitel soutěže: Jan Ruth, kontakt: 774 838 900, karate.tygr@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Marek Kubín ostatní deleguje úsek SKKK.
Lékař: Zajišťuje pořadatel.
Podmínky účasti: platný průkaz karate, zdravotní prohlídka – ne starší 1 rok, pro kumite 
a kata - min. 8. kyu. Každý závodník startuje pouze v jedné věkové a váhové kategorii.
Námitky: podávají se proti porušení pravidel rozhodování a propozic této soutěže,
písemně vedoucím družstva s poplatkem 500,- Kč

Časový rozvrh:
Prezentace kata:  8:00 – 8:30 hod.
Zahájení soutěže kata:  9:00 hod.
Prezentace kumite a vážení:  do 10:30 hod.

Startovné: 300,- Kč za kategorie kata i kumite
Při nízkém počtů závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií.

Připravujeme pro Vás 4 tatami a jedno pro rozcvičování.

Přihlášení: Přihlášky zasílejte na kubalikz@seznam.cz nejpozději do 12.5.2016.

Upozornění: Všichni závodníci startují na této soutěži na vlastní nebezpečí. S ohledem na 
skutečnost, že se jedná o kontaktní sport, je na zvážení každého účastníka mít uzavřené 
vlastní pojištění úrazové a odpovědnosti.

Vstup pro kouče a závodníky na hrací plochu pouze po přezutí!

Věkové kategorie kata: 
ml. žáci 7-9 let 8. kyu a 7. kyu
ml. žákyně 7-9 let 8. kyu a 7. kyu
ml. žáci I. 7 - 9 let 6. kyu a výše 
ml. žákyně I. 7 - 9 let 6. kyu a výše
ml. žáci II. 10 - 11 let 7. kyu a výše
ml. žákyně II. 10 - 11 let 7. kyu a výše
st. žáci 12 - 13 let 7. kyu a výše
st. žákyně 12 - 13 let 7. kyu a výše
dorostenci 14 - 15 let 7. kyu a výše
dorostenky 14 - 15 let 7. kyu a výše
junioři, senioři 16 let + 7. kyu a výše
juniorky, seniorky 16let + 7. kyu a výše
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Věkové a hmotnostní kategorie kumite: 
ml. žáci 7. kyu 7-9 let -30kg, + 30kg 
ml. žákyně 7. kyu 7-9 let -30kg, +30kg 

ostatní kategorie kumite 6. kyu a výše
ml. žáci I. 7 - 9 let -27 kg, -32 kg, +32 kg
ml. žákyně I. 7 - 9 let -30 kg, +30 kg
ml. žáci II. 10 - 11 let -30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg
ml. žákyně II. 10 - 11 let -35 kg, +35 kg
st. žáci 12 - 13 let -39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60kg
st. žákyně 12 - 13 let -42 kg, -50 kg, +50 kg
dorostenci 14 - 15 let -52 kg, -57 kg, -63 kg, -75 kg, +75 kg
dorostenky 14 - 15 let -47 kg, -54 kg, +54 kg
junioři 16 - 17 let -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg
juniorky 16 - 17 let -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg
muži 18 + BRH, ženy 18 + BRH.

Zajímavé odkazy:
http://kvarena.cz/cz/hala-micovych-sportu
https://www.karlovyvary.cz/cs

Ubytování:
http://www.maltezskykriz.cz/
http://www.usimla.cz/ - Heslo: KARATE = 15% SLEVA
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Mapa:
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