
PROPOZICE 
 

2. KOLO NÁRODNÍHO POHÁRU V KARATE GOJU RYU 
 

 
 

1. Pořadatel: Oddíl karate TJ Slavia Kroměříž 

2. Datum konání: sobota, 22. dubna 2017 

3. Místo konání: Sportovní hala Slavia, Kotojedská 2590 
   GPS: 49.2938411N,  17.3985183E 

4. Časový rozvrh: 8:00 – 8:30 prezentace kata   9:00 zahájení Agility, Kihon-Ido a Kata  
   9:00 -11:00 prezentace kumite   12:30 slavnostní nástup 

5. Ředitel soutěže: Mgr. Svatopluk Čech, e-mail: sv.cech@seznam.cz, tel.: 721 950 194 

6. Hlavní rozhodčí:  PaedDr Michal Hrubý, Ph.D., e-mail: m.hruby@post.cz, tel.: 603 790 154 

7. Lékař:  zajišťuje pořadatel 

8. Startovné: 200,- Kč   Kata, Kumite, Kata nebo Kumite team (za každou kategorii) 
   50,- Kč      Agility, Kihon-Ido (za každou kategorii) 

9. Rozhodčí: deleguje ČSKGr 

10. Losování: v den soutěže před zahájením 

11. Pravidla: dle pravidel WKF a dodatků ČSKGr. (vr. 10 platná od 1.1.2017) 

12.        Omezení: startují členové oddílů ČSKGr s platným průkazem a známkou ČUBU 
pro rok 2017!!! Lékařská prohlídka nesmí být starší 12 měsíců.!!!! 

13. Protesty: s poplatkem 300,- Kč u hlavního rozhodčího 

14. Ceny: 1. místo  - pohár, medaile, diplom,  
   2. a 3. místo – medaile a diplom 

15. Upozornění: 

• registrace na soutěž nejpozději do 20. 4. 2017 23:59 přes databázi ČUBU 
http://www.cubu.info/cesky-svaz-goju-ryu/souteze 

 

• dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU, stvrzuje 

přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců každého závodníka 

souhlas k přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, 

na základě, které se může soutěže zúčastnit 



PROPOZICE 
 

2. KOLO NÁRODNÍHO POHÁRU V KARATE GOJU RYU 
 

 
 

16. Kategorie Národního poháru Goju-Ryu pro rok 2017 
 

AGILITY:  mladší žáci a žákyně do 8 let bez a 8.kyu   
  mladší žáci a žákyně 9 až 11 let bez a 8.kyu    
  starší žáci a žákyně 12-15 let bez a 8.kyu    
 
KIHON IDO:  mladší žáci a žákyně do 8 let bez a 8.kyu   
  mladší žáci a žákyně 9 až 11 let bez a 8.kyu    
  starší žáci a žákyně 12-15 let bez a 8.kyu  
 
KATA:  mladší žáci 7 až 9 let  (mohou 3x opakovat) 
  mladší žákyně 7 až 9 let  (mohou 3x opakovat) 
  mladší žáci 10 až 11 let  (mohou 2x opakovat) 
  mladší žákyně 10 až 11 let (mohou 2x opakovat) 
  starší žáci 12-13 let  (mohou 1x opakovat) 
  starší žákyně 12-13 let (mohou 1x opakovat) 
  dorostenci 14-15 let pravidla WKF 
  dorostenky 14-15 let pravidla WKF 
  junioři 16-17 let pravidla WKF 
  juniorky 16-17 let pravidla WKF 
  muži 16 a více let pravidla WKF 
  ženy 16 a více let pravidla WKF 
 
KATA TÝM:  žáci a žákyně 7 až 13 let  (jakékoliv 3členné družstvo[smíšené/nesmíšené]) 

  Juniors team 14 až 20 let  (team muži nebo team ženy) 
 
KUMITE:  mladší žáci 7 až 9 let  (BRH)  
  mladší žákyně 7 až 9 let  (BRH)  
  mladší žáci 10 až 11 let  (-40 kg, +40 kg)  (může být sloučeno) 

  mladší žákyně 10 až 11 let  (BRH) 
  starší žáci 12 až 13 let (-45 kg, +45 kg)  (může být sloučeno) 
  starší žákyně 12 až 13 let (BRH)  
  dorostenci 14-15 let (-57 kg, +57 kg) (může být sloučeno) 
  dorostenky 14-15 let (BRH) 
  junioři 16-17 let (-68 kg, +68 kg) (může být sloučeno) 
  juniorky 16-17 let (BRH) 
  muži 16 a více let (-75 kg, +75 kg, BRH) 
  ženy 16 a více let (BRH) 
 
KUMITE TÝM: žáci 10 až 13 let  (3členné družstva z jakýchkoliv klubů) 

  žákyně 10 až 13 let  (3členné družstva z jakýchkoliv klubů) 
junioři 14 až 17 let  (3členné družstva z jakýchkoliv klubů) 
juniorky 14 až 17 let  (3členné družstva z jakýchkoliv klubů) 

 


