
               GRAND PRIX KARATE CZECH REPUBLIC                       

                                           2018           

 

PROPOZICE                                                                                                     TURNAMENT INFORMATION 

POŘADATEL:                                                                                                        ORGANIZER: 

SKK Budo Havířov                                                                                                SKK Budo Havířov 

TERMÍN: 26.5-2018                                                                                            DATE: 26.5.2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Městská sportovní hala                                                       PLACE: City sports hall 

Astronautů 2, Havířov, 736 01                                                                          Astronautů 2, Havířov, 736 01 

ŘEDITEL SOUTĚŽE:                                                                                             DIRECTOR OF COMPETITION: 

Marek Franta                                                                                                       Marek Franta 

KONTAKT:  tel: +420 604 262 607                                                                   CONTACT: tel: +420 604 262 607 

e-mail: marekFa@seznam.cz                                                                            e-mail: marekFa@seznam.cz 

ROZHODČÍ:                                                                                                          REFEREES:   

Deleguje pořadatel                                                                                            Delegates the organizer 

ČASOVÝ ROZVRH:                                                                                              TIME TABLE: 

08.00-09.00 hod.- Prezentace Kata                                                                08.00-09.00 a.m. – Kata registration 

09.00-09.30 hod.- Losování                                                                             09.00-09.30 a.m. – Draw 

09.30 hod.- Zahájení soutěže Kata                                                                 09.30 a.m.- Start of the Kata Competition  

10.00-11.00 hod.- Prezentace Kumite                                                           10.00-11.00 a.m.- Kumite regisration 

12.00 hod.- Slavnostní nástup                                                                        12.00 a.m.- Official ceremony 

13.00 hod.- Zahájení soutěže kumite                                                            13.00 a.m.-Start of the Kumite Competition 

STARTOVNÉ NA ZÁVODECH: 300,-Kč / osoba                                            STARTING AT RACES: 15 Euro / person 

PODMÍNKY ÚČASTI :                                                                                        CONDITIONS OF COMPETITION: 

Platný průkaz karate se zdravotní prohlídkou                                             a valid karate card with a health check 

ne starší 1 roku                                                                                                 not older than one year 

PŘIHLÁŠKY:                                                                                                        REGISTRATION FORM: 

Přihlášku je nutno odeslat do 24.5.2018   na e-mail                                The application must be sent by email  

stk@mske.cz                                                                                                 to May 24, 2018  stk@mske.cz 

VÍCE INFORMACÍ: www.mske.cz                                                                  MORE INFORMATION: www.mske.cz 

PROTESTY: Písemně u hlavního rozhodčího                                             PROTESTS: In writing at the chief referee        

po složení poplatku 500,-Kč.                                                                        the payment of 500 CZK ( 25 EURO )     
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SOUTÉŽNÍ DISCIPLÍNY // CATEGORIES 

KATA 

Mladší žáci, žákyně / 6-9 let do 7 kyu  // Boys, girl / 6-9 years to 7 kyu 

Mladší žáci, žákyně / 6-9 let  // Boys, girls 6-9  years 

Mladší žáci, žákyně / 10-11 let  // Boys, girls 10-11 years to 7 kyu 

Mladší žáci, žákyně / 10-11 let  // Boys, girls 10-11 years 

Starší žáci, žákyně / 12-13 let  // Boys, girls 12-13 years 

Dorostenci, dorostenky / 14-15 let  // Cadets 14-15 years 

Junioři, juniorky / 16-17 let  // Juniors 16-17 years 

Kumite 

Mladší žáci ( 6-9 let )  -27, -32, +32 kg  // Boys ( 6-9 let ) -27, -32, +32 kg 

Mladší žákyně ( 6-9 let )  -30, +30 kg  // Girls ( 6-9 let ) -30, +30 kg  

Mladší žáci ( 10-11 let ) -35, -41, +41 kg  // Boys ( 10-11 let ) -35, -41, +41 kg 

Mladší žákyně ( 10-11 let ) -36, +36 kg  // Girls ( 10-11 let ) -36, +36 kg 

Starší žáci ( 12-13 let ) -38, -45, -52, +52 kg // Boys ( 12-13 let ) -38, -45, -52, +52 kg 

Starší žákyně ( 12-13 let ) -38, -45, +45kg  // Girls ( 12-13 let ) -38, -45, +45 kg 

Dorostenci ( 14-15 let ) -53, -59, -65, +65 kg // Cadets male ( 14-15 let ) -53, -59, -65, +65 kg 

Dorostenky ( 14-15 let ) -47, -54, +54 kg  // Cadets female ( 14-15 let ) -47, -54, +54 kg 

Junioři ( 16-17 let ) -61, -68, +68 kg  // Juniors male (16-17 let ) -61, -68, +68 kg 

Juniorky ( 16 -17 let ) -55, +55 kg // Juniors female ( 16-17 let ) -55, +55 kg 

 

Dle pravidel WKF a dodatku ČSKe  // According to WKF rules and ČSKe Appendix. 

  

Turnaj proběhne v nově zrekonstruované městské sportovní hale, která je vybavena klimatizací a čistícím 
vzduchovým systémem, dále je zde restaurace, krytý bazén, malá tělocvična a bufet. Hala je umístěna přímo 
v centru města, kde je vybudován velký počet parkovacích míst. 

The tournament will be held in the newly renovated city sports club Hale, which is equipped with air 
conditioning and cleaning air systém, there is also a restaurant, a small gym and a buffet. The hall is located 
directly in the city center. 

 

Za SKK Budo Havířov: Marek Franta 


