
 

 

 

IX. KESL CUP 2017 
Organizátor: 

KESL RYU Shotokan ve spolupráci PSKe 
 
 

PROPOZICE TURNAJE 
 

DATUM SOUTĚŽE:  4. 3. sobota 2017  
MÍSTO KONÁNÍ:  SPORTOVNÍ HALA LUŽINY Belušova ul. 1877/68, Praha 5- Stodůlky 

GPS: N 50°2.46730', E 14°19.51083' 
 

Přibližný časový harmonogram:  
8:00 – 8:30   upřesnění prezentace kata a kumite 
9:00    zahájení soutěže kata         
12:00    slavnostní zahájení soutěže, vyhlášení výsledků kata 
12:30    zahájení kumite 
18:00    předpokládaný konec soutěže 
 
Ředitel soutěže:  Miloš Linke 1. Dan (+420 724717074) 
Hlavní rozhodčí:  Karel Kesl 9. Dan (+420 777940769, sk-kesl-ryu@seznam.cz) 
 
Startují:  
Všichni zájemci registrovaní v ČSKe či v ČUBU, minimálně 8.Kyu 
Podmínky startu:  
Platný průkaz karate, (každý vedoucí výpravy podepíše na místě prohlášení o platném průkazu karate každého 
závodníka a v něm platnou lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku). 
Kategorie kata minimálně 8.Kyu, kategorie kumite minimálně 6.kyu 
Přihlášky: 
Nejpozději do 20. 2. 2017, na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. 
Startovné: 
200,-Kč za jednotlivce, závodník startuje vždy pouze v jedné kategorii, výjimku tvoří žáci s kategorií 8-7.kyu. 
Pravidla: 
Masters muži kata + kumite BRH (bez rozdílu hmotnosti) - 2 minuty (pravidla ČSKe) 
Masters ženy kata (pravidla ČSKe) 
Muži kata + kumite -67 kg, -84 kg, +84 kg - 2 minuty (pravidla WKF úprava času na kumite) 
Ženy kata + kumite -68 kg, + 68 kg - 2 minuty (pravidla WKF úprava času na kumite) 
Dorostenci kata + kumite -57 kg, -70 kg, +70 kg - 2 minuty (pravidla WKF) 
Dorostenky kata + kumite -54 kg, +54 kg 2 minuty (pravidla WKF) 
Kata ml žáci, žákyně 7-8.Kyu (možnost opakování kata bez limitu) 
Kata st. žáci, žákyně 7-8.kyu (možnost opakování kata bez limitu) 
Starší žáci kata + kumite -39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg - 1,5 minuty nominační na MČR ČSKe 
Starší žákyně kata + kumite -42 kg, -50 kg, +50 kg - 1,5 minuty   nominační na MČR ČSKe 
Mladší žáci kata + kumite 10-11 -30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg - 1,5 minuty  nominační na MČR ČSKe 
Mladší žákyně kata + kumite 10-11 -35 kg, +35 kg - 1,5 minuty    nominační na MČR ČSKe 
Mladší žáci kata + kumite 7-9 -27 kg, -32 kg, +32 kg - 1,5 minuty   nominační na MČR ČSKe 
Mladší žákyně kata + kumite 7-9 -30 kg, +30 kg - 1,5 minuty    nominační na MČR ČSKe 
 
PROTESTY:   Písemně u hlavního rozhodčího s poplatkem 400,-Kč  
CENY:    Pohár pro 1 místo, medaile, diplom 
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