
 

 
Datum konání:              Sobota 15.12.2018  

Místo konání:                Sportovní hala T-Mobile ISŠ Dobětice,Ústí n.L.     
                                      (ulice Výstupní 2, za obchodním centrem LIDL)  

Pořadatel:                     SK Kamura-ryu shotokan Ústí n.L. z.s.  
Ředitel soutěže:            p. M.Leška 
 

Zahájení:                      od 10:00 hodin (od 9.00 hodin– vstup do haly)  
                                    9-9:30 prezentace + kontrola přihlášek  

                                    9:30-10h losování  
                                    10:00 – zahájení soutěže 

                                     ukončení soutěže- cca. do 14h  
Startují:                       pozvané kluby Čske i ostatních svazů z ČR i zahraničí  

 
Přihlášky:                    předem nejpozději do 13.12. do 24h!na email: 

                                   kaspy@outlook.cz 
 (přihlášku posílejte ve formátu: klub-„Horní dolní“, Novák Adam, kata…,kata duo…atd.) 

 

Rozhodčí:                    delegováni pořadatelem  
Podmínka startu:      dobrý zdravotní stav, úhrada startovného, platný průkaz karate 

                                   Děti a mládež do 14 let včetně,  
Kategorie:                  kategorie bez STV     (pouze z pořádajícího SK)    

                                   Kategorie s STV s potvrzeným průkazem ČSKe   
!!! TURNAJ JE OTEVŘENÝ PRO  ZÁJEMCE Z ČR I ZAHRANIČÍ !!!  
Kategorie I.:  

Bez STV děti 4-6 let-Agility: zdolání předepsané překážkové dráhy dětí na čas(-pouze pro členy 

pořádajícího klubu)  

Kategorie II.:  

Bez STV: (cvičení určují rozhodčí-pouze pro členy pořádajícího klubu)  

Chlapci, dívky 6-8 let, 9-11 a 12-14 let  

Kategorie III.:  

Kata-Bílé+žluté  pásky – 8-7. kyu: (cvičí libovolné kata)  

Chlapci 6-8, 9-11 a 12-14 let  

Dívky 6-8, 9-11 a 12-14 let  

Kategorie III.:  

Kata- Vyšší STV +6. kyu: (mohou 1x kata opakovat)  

Chlapci -11 a 12-14 let  

Dívky   -11 a 12-14 let 

Kategorie IV.:  

Kata družstva žáci, žákyně – (bez ohledu na STV od 8.kyu)  

7-11, 12-14 let  

(v případě menšího počtu družstev týmy chlapci + dívky dohromady) 

Kategorie V.:  

Kata DUO žáci, žákyně – (bez ohledu na STV od 8.kyu)  

7-11, 12-14 let  

(v případě menšího počtu družstev chlapci + dívky dohromady)  

 

-v průběhu programu se uskuteční každoroční bohatá tombola o hodnotné ceny 

VÁNOČNÍ POHÁR NADĚJÍ 

2018  
!!! PROPOZICE!!! 

mailto:kaspy@outlook.cz


Startovné:                             100,- Kč za jednotlivce kata/kategorie bez STV      
                                                 50,-kč- za jednotlivce kategorie děti 4-6 let (zlevněné startovné) 

                                                 50,- Kč každá další disciplína/jednotlivec  
                                            (stratovné splatno na místě) 
                                            (kata tým, kata duo +50kč za jednotlivce)  
 
Ceny:                                     1. Místo pohár, medaile, diplom  
                                               2. a 3. místo medaile, diplom  
                                                
 
    -ceny pro ostatní startující (účastnické diplomy+případné další ceny - dle sponzorů)  
                                          - Cena pro nej talenta soutěže !!!  
 
 
 
 
 
 
 

    ___________________                                                       _______________________             
    Za STK soutěže-J.Kašpar                                                          Za pořadatele – M.Leška  

 
 
Přijďte si zasoutěžit ještě před vánocemi do Ústí n.L. 
 
 
Akci podporuje město Ústí nad Labem  
 
 
a 
 
 
Česká unie sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


