PROPOZICE
2. kolo Národního poháru Českého svazu karate
GOJU – RYU

1.

Pořadatel:

KARATE klub ŠIN – MU Hodonín, z.s.

2. Datum konání:

sobota, 07.04.2018

3. Místo konání:

SOKOLOVNA Hodonín, Velkomoravská 2, Hodonín
GPS: 48°51´06.13´´S (N) 017°07´31.22´´V (E)

4. Presentace:

presentace přes databázi ČUBU, do 05.04.2018 23:59
http://www.cubu.info/cesky-svaz-goju-ryu/souteze

5. Časový rozvrh:

8:00 – 8:30
9:00 cca
9.00 – 11:00
12:30 cca
13:30 cca

6. Ředitel soutěže:
7.
8. Hlavní rozhodčí:

LETOCHA Pavel, Tel.: 605972044

9. Lékař:

zajišťuje pořadatel

10. Startovné:

200,- Kč za každou kategorii kata a kumite (platba na místě v hotovosti)
50,- Kč agility a kihon ido (platba na místě v hotovosti)

11. Rozhodčí:

deleguje ČSKGr.

12. Losování:

v den soutěže před zahájením

13. Pravidla:

dle pravidel WKF a dodatků ČSKGr.

14. Omezení:

startují členové oddílů ČSKGr s platným průkazem a známkou ČUBU, pro
rok 2018. Lékařská prohlídka nesmí být starší 12ti měsíců!

15. Námitky:

podává vedoucí družstva písemně u stolu hlavního rozhodčího ihned
po skončení utkání s poplatkem 500,- KČ

16. Ceny:

1.- 3. místo - medaile, diplom , pohár

Upozornění

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

presentace agility + kihon ido + kata + kumite
zahájení agility + kihon ido + kata
presentace kumite
slavnostní nástup
zahájení kumite

deleguje komise rozhodčích ČSKGr

Pavel LETOCHA
předseda a trenér oddílu
Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s.
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PROPOZICE
2. kolo Národního poháru Českého svazu karate
GOJU – RYU

Kategorie 2. kola Národního poháru Goju-Ryu 2018
AGILITY:

mladší žáci a žákyně do 8 let
mladší žáci a žákyně 9 až 11 let
starší žáci a žákyně 12-15 let

bez a 8.kyu
bez a 8.kyu
bez a 8.kyu

KIHON IDO:

mladší žáci a žákyně do 8 let
mladší žáci a žákyně 9 až 11 let
starší žáci a žákyně 12-15 let

bez a 8.kyu
bez a 8.kyu
bez a 8.kyu

KATA:

mladší žáci 7 až 9 let
mladší žákyně 7 až 9 let
mladší žáci 10 až 11 let
mladší žákyně 10 až 11 let
starší žáci 12-13 let
starší žákyně 12-13 let
dorostenci 14-15 let
dorostenky 14-15 let
junioři 16-17 let
juniorky 16-17 let
muži 16 a více let
ženy 16 a více let

(mohou 3x opakovat)
(mohou 3x opakovat)
(mohou 2x opakovat)
(mohou 2x opakovat)
(mohou 1x opakovat)
(mohou 1x opakovat)
pravidla WKF
pravidla WKF
pravidla WKF
pravidla WKF
pravidla WKF
pravidla WKF

KATA TÝM:

žáci a žákyně 7 až 13 let
Juniors team 14 až 20 let

(jakékoliv 3členné družstvo[smíšené/nesmíšené])
(team muži nebo team ženy)

KUMITE:

mladší žáci 7 až 9 let
mladší žákyně 7 až 9 let
mladší žáci 10 až 11 let
mladší žákyně 10 až 11 let
starší žáci 12 až 13 let
starší žákyně 12 až 13 let
dorostenci 14-15 let
dorostenky 14-15 let
junioři 16-17 let
juniorky 16-17 let
muži 16 a více let
ženy 16 a více let

(BRH)
(BRH)
(-40 kg, +40 kg) (může být sloučeno)
(BRH)
(-45 kg, +45 kg) (může být sloučeno)
(BRH)
(-57 kg, +57 kg)(může být sloučeno)
(BRH)
(-68 kg, +68 kg)(může být sloučeno)
(BRH)
(-75 kg, +75 kg, BRH)
(BRH)

KUMITE TÝM: kategorie ZRUŠENA !

Pavel LETOCHA
předseda a trenér oddílu
Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s.
Str. 2z2

