
30. dubna – 1. kvìtna 2016, Hradec Králové
- world karate cup - 17 let tradice - 

 - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie

2016

www.karatecup.com



Kamil Guzek
øeditel Grand Prix Hradec Kralove

Vážení karatisté,

už posedmnácté bych Vás rád co nejsrdeènìji pozval do Hradce Králové na 

další roèník Grand Prix Hradec Králové. Letošní turnaj bude mít historický 

význam, nebo� se bude poprvé konat ve Fortuna Arénì, tedy na 

zrenovovaném zimním stadionu v Hradci Králové, kde bude pro závodníky 

pøipraveno 8 tatami.

I v letošním roce byla Grand Prix zaøazena do cyklu prestižních akcí mìsta 

Hradec Králové s názvem Regina a do série akcí pod záštitou si náš 

karatistický turnaj vybral i Královéhradecký kraj.

Náš organizaèní tým udìlá vše pro to, aby byli všichni v novém prostøedí ve 

Fortuna Arénì spokojeni a odjíždìli z Hradce Králové s tìmi nejlepšími 

pocity a krásnými vzpomínkami na náš turnaj. Tìším se na setkání s Vámi 

opìt v Hradci Králové.

Pozvání
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Vážené dámy a pánové,

je pro mne velkou ctí pozvat Vás na 17. roèník nejvìtší soutìže karate v 

Èeské republice - Grand Prix Hradec Králové. 

Závodníci z mnoha evropských zemí pøijedou porovnat své síly v karate, 

sportu dokazujícím den co den nejen to, jak hluboko u nás zakoøenil, ale 

také jeho pøidanou hodnotu, kterou prakticky nabízí všem bez ohledu na 

vìk, postavení èi technickou úroveò.

Chtìl bych zde podìkovat organizátorùm této skvìlé soutìže za jejich 

profesionalitu pøi poøádání tak výjimeèné akce, která svou sportovní úrovní 

dosáhla kvality špièkových evropských soutìží.

Jsem si jist, že letošní Grand Prix Hradec Králové bude špièkovou prezentací 

èeského karate, a my všichni si odvezeme krásné sportovní zážitky.
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Pozvání
Ing. Jiøí Boèek
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PaedDr. Jindøich Vedlich, Ph.D.
námìstek primátora mìsta Hradec Kralove

Vážení sportovci,

jsem velmi rád, že se mìstu Hradec Králové dostalo cti hostit již 

17. roèník nejvìtší soutìže v karate na území naší republiky.

Jako bývalý karatista a dlouholetý pøíznivec tohoto sportu se 

Grand Prix vždy rád úèastním a s trochou sentimentu vzpomínám 

na roky strávené v kimonu.

Dovolte mi, abych Vám za sebe i za mìsto popøál øadu skvìlých 

sportovních výkonù a hezkou podívanou. Pokud vám po 

oficiálním programu zbude dostatek èasu a energie, srdeènì Vás 

zvu na prohlídku našeho zajímavého mìsta.
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30. dubna - 1. kvìtna 2016 
Fortuna Aréna 

D
ì
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Místo konání

Adresa:

FORTUNA ARENA

Komenského 1214/2

500 03 Hradec Králové

50.206586, 15.829499

Hradec Králové

Praha
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Schéma sportovní haly

5

Sp
o

rt
o

vn
í h

al
a

gate / vstup

0
30. dubna - 1. kvìtna 2016 

Fortuna Aréna

Detailní plánek haly bude k dispozici u registrace



Sobota 30. dubna 2016
dorost, junioøi, U21, senioøi, Masters 
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edorost kata dorostenci, kata dorostenky

14-15 let kata team dorostenci+junioøi, kata team dorostenky+juniorky

kumite dorostenci -52, -57, -63, -70, +70 kg, kumite OPEN

kumite dorostenky -47, -54, +54 kg, kumite OPEN

kumite team dorostenci (3+1), kumite team dorostenky (3+1)

junioøi kata junioøi, kata juniorky

16-17 let kata team dorostenci+junioøi, kata team dorostenky+juniorky

kumite junioøi -55, -61, -68, -76, +76 kg, kumite OPEN

kumite juniorky -48, -53, -59, +59 kg, kumite OPEN

kumite team junioøi (3+1), kumite team juniorky (3+1)

U21 kata muži U21, kata ženy U21

18-20 let kumite muži U21 -60, -67, -75, -84, +84 kg, kumite OPEN

kumite ženy U21 -50, -55, -61, -68, +68 kg, kumite OPEN

senioøi kata senioøi, kata seniorky (+16 let)

+18 years kata team senioøi, kata team seniorky (+16 let)

kumite senioøi -60, -67, -75, -84, +84 kg, kumite OPEN

kumite seniorky -50, -55, -61, -68, +68 kg, kumite OPEN 

kumite team senioøi (3+1), kumite team seniorky (3+1)

Masters kata Masters muži (+40 let)

kata Masters ženy (+35 let)

kumite Masters muži OPEN (+40 let)

kumite Masters ženy OPEN (+35 let)

Start ve dvou vìkových kategoriích povolen

Kategorie - sobota
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Nedìle 1. kvìtna 2016
žactvo 

ml. žactvo kata žáci 9.-7. kyu, kata žákynì 9.-7. kyu

7-9 let kata žáci, kata žákynì (všechna kyu)

kata team žáci, kata team žákynì 7-13 let 

(veškeré žactvo dohromady)

kumite žáci -27, -32, +32 kg

kumite žákynì -30, +30 kg

ml. žactvo kata žáci 9.-7. kyu, kata žákynì 9.-7. kyu

10-11 let kata žáci, kata žákynì (všechna kyu)

kata team žáci, kata team žákynì 7-13 let 

(veškeré žactvo dohromady)

kumite žáci -30, -35, -41, +41 kg

kumite žákynì -35, +35 kg

st. žactvo kata žáci 9.-7. kyu, kata žákynì 9.-7. kyu

12-13 let kata žáci, kata žákynì (všechna kyu)

kata team žáci, kata team žákynì 7-13 let 

(veškeré žactvo dohromady)

kumite žáci -39, -45, -52, -60, +60 kg, kumite OPEN

kumite žákynì -42, -50, +50 kg, kumite OPEN

kumite team st. žáci (3+1), kumite team st. žákynì (3+1)

Start ve dvou vìkových kategoriích povolen

Kategorie - nedìle
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minimálnì 9. kyu

pravidla WKF (+ níže uvedené výjimky)
kata žactvo 9.-7. kyu - tokui kata, 2 opakování
kata ml. žactvo 7-9 let, 10-11 let - tokui kata, 1 opakování
kata st. žactvo 12-13 let - tokui kata, bez opakování
kata team žactvo - tokui kata, 1 opakování, bunkai ve finále

KUMITE
minimálnì 6. kyu

pravidla WKF (+ níže uvedené výjimky)
žactvo 7-9, 10-11 let - zápasová plocha 6x6 metrù
žactvo - každý zápas 1 min. 30 s.
U21 - každý zápas 2 min.
Masters - každý zápas 2 min.

Povinné chránièe:
všechny mužské a chlapecké kategorie - chránièe rukou v barvì,
chrániè zubu, kombinovaný chrániè nohou v barvì
ml. žákynì 7-9, 10-11 let - chránièe rukou v barvì, chrániè zubù,
kombinovaný chrániè nohou v barvì
ostatní dívèí a ženské kategorie - chránièe rukou v barvì,
chrániè zubu, kombinovaný chrániè nohou v barvì, chrániè
hrudníku

Pøevažování - kumite. Protesty:
Oficiální pøevažování probíhá v pátek pøed turnajem.
Protest z dùvodu hmotnosti závodníka mùže být podán nejpozdìji na 
zaèátku dané kategorie (bìhem nástupu závodníkù).
Protest z dùvodu hmotnosti závodníka nemùže být podán proti 
závodníkovi, který prošel oficiálním pøevážením.

 

Doporuèené chránièe:
všechny mužské a chlapecké kategorie - suspenzor
mladší žákynì 7-9, 10-11 let - chrániè hrudníku
chrániè trupu, oblièejová maska (dorost)

Pravidla
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pøihlášky, startovné
harmonogram
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Pøihlášky:

Startovné:

Pátek 29. dubna 2016

Sobota 30. dubna a nedìle 1. kvìtna 2016

Závodníci, týmy, rozhodèí, trenéøi - do 24. dubna 2016

On-line registrace na www.karaterec.com/kts
(elektronickou pøihláškou nebo tabulkou xls)

550,- Kè za každou individuální kategorii (pro èleny ÈSKe 350,- Kè) 
700,- Kè za každou týmovou kategorii (pro èleny ÈSKe 500,- Kè)

Platba je možná na úèet è.:
2600709258/2010

Poplatek za protest:
500,- Kè
v pøípadì úspìšného protestu se poplatek vrací

Harmonogram:

18:00 – 21:00 registrace v Hotelu Èernigov
oficiální pøevážení

7:30 - 8:30 registrace kata (Fortuna Arena)
8:30 oficiální zahájení soutìže
9.00 zaèátek soutìže kata
9.00 - 10.00 registrace kumite (Fortuna Arena)
10.30 zaèátek soutìže kumite

Kompletní harmonogram bude k dispozici po ukonèení registrace

Dùležité informace
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Individuální kategorie

1. místo: pohár, medaile, diplom

2. místo: medaile, diplom

3. místo: medaile, diplom

Velké poháry pro kategorie kumite OPEN!

Kata TEAM

1. místo: 1x pohár, 3x medaile, 3x diplom

2. a 3. místo 3x medaile, 3x diplom

Kumite TEAM

1. místo: 1x pohár, 4x medaile, 4x diplom

2. a 3. místo 4x medaile, 4x diplom

PRIZE MONEY

kata senioøi / kata seniorky

1. místo: 300,- EUR

kumite senioøi OPEN / kumite seniorky OPEN

1. místo: 300,- EUR

Ceny & Prize Money
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Hotel Èernigov 
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Rezervace:  e-mail: fom.hchk@cpihotels.com or

                   tel:  +420 495 814 266 

www.hotelcernigovhradeckralove.com/

jednolùžkový pokoj    850 Kè / noc

dvoulùžkový pokoj     1200 Kè / noc

trojlùžkový pokoj        1550 Kè / noc

- snídanì (bufetového typu), parkování zdarma

Pøi registraci uveïte heslo "KARATE" 

Uvedené ceny mùžeme garantovat pouze v pøípadì rezervace 

pøes e-mail nebo telefon s heslem KARATE (nikoliv pøes webové 

portály èi rezervaèní systémy)!

Ubytování - oficiální hotel
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Hotel Èernigov ***

Riegrovo nám. 1494

500 02 Hradec Králové

(GPS - 50°12'51.592"N, 15°48'48.381"E)
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Další ubytování

HOTEL ALESSANDRIA***

http://www.alessandria.cz/

Speciální ceny pro úèastníky GPHK

rezervace: e-mail: recepce@alessandria.cz

tel: +420 495 777 111 

heslo „KARATE”

jednolùžkový pokoj  1000,- CZK / noc

dvoulùžkový pokoj   1300,- CZK / noc

- snídanì(bufetového typu)
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Penzion nad oborou***

http://www.pno.cz/en

od 1510 Kè / 2-lùžkový pokoj / noc
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