
      Vánoční pohár talentů 2016   
                     SHOTOKAN  KLUB RAJCHERT SPORT UNION, Ústí nad Labem
Místo konání:              Sportovní hala T*MOBILE ,Ústí nad Labem Dobětice

(za LIDLEM)
Datum konání: neděle  18.12. 2016
Ředitel soutěže: Mgr. Josef Rajchert
Podmínka startu: Dobrý zdravotní stav, úhrada startovného
Startuje: mládež do 15let včetně, mladší kategorie STV a kategorie bez STV , nejsou 

vázány jakoukoliv klubovou příslušností a organizovaností.
Kategorie STV pouze s potvrzeným průkazem ČSKe . Max. 6.kyu.
Kategorie 0 s doprovodem rodičů,sportovní oblečení

Zahájení:  v 10,00 hodin – hala se otevírá v 9, 00 !
Hlavní rozhodčí: Vladimír Janda,
Ostatní: deleguje Sport Union, rozhodčí   z klubů  vítáni , jejich nasazení určí hlavní 

rozhodčí.
Kategorie 0  - překážková obratnostní
Děti 4 – 5 – 6 let (předškoláci) samostatné kategorie, chlapci a děvčata společně, rozhoduje 
nejlepší čas.
Kategorie I. :
Bez STV , obratnostní disciplíny:    - cvičení určuje rozhodčí
dívky do 7 let chlapci do  7 let
       8 – 11 let   8 – 11 let
     12 – 13 let 12 – 13 let
     14 – 15 let 14 – 15 let
Kategorie II.:
Bílé pásky – 8 .kyu                                      - mohou opakovat libovolně kata
Dívky do 9 let chlapci do   9 let
      10 – 12 let 10 – 12 let
      13 – 15 let 13 – 15 let
Kategorie III.:
Žluté pásky – 7.kyu                          - mohou  opakovat kata (střídat pořadí)
Dívky do 10 let chlapci do 10 let
        11 – 12 let11 – 12 let
        13 – 15 let13 – 15 let
Kategorie IV.:
Zelené pásky – 6. kyu                       - v každém kole rozdílná kata 
Dívky do 10 letchlapci do 10 let
        11 – 13 let11 – 13 let
        14 – 15 let14 – 15 let
Startovné:  Kategorie 0 , 50,- Kč, ostatní kategorie 150,-Kč / závodník.
Soupisky zasílat na email: rene.baran@gmail.cz, na místě jen upřesnění.
CENY: Diplom, pohár, medaile a ceny sponzorů.

                       Zvláštní cena pro Talenta turnaje!!  

Akci podporují: Magistrát města Ústí nad Labem, Česká Unie Sportu
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