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je pro mne velkou ctí pozvat Vás na další 11. roèník nejvìtší soutìže karate v Èeské 
republice Grand Prix Hradec Králové. Závodníci z mnoha evropských zemí 
pøijedou porovnat 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 
profesionálnost 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.

Vážené dámy a pánové,

.

                                                                     
Ing. Jiøí Boèek
Prezident Èeského svazu karate

Èeský svaz karate

Mìsto Hradec Králové

Vážení sportovci a pøíznivci karate,

. 

Ing. Martin Soukup
Radní mìsta Hradec Králové 

dovolte mi, abych vás všechny jménem vedení mìsta srdeènì pøivítal v Hradci 
Králové, v dìjišti 11. roèníku Grand prix. Velmi nás tìší, že vaše soutìž má v našem 
mìstì dlouholetou tradici. Mnozí z vás zde nejsou poprvé, a proto vìøím, že si 
kromì sportovního zápolení najdete èas i na pohodu a relaxaci. Pøeji vám všem 
mnoho úspìchù v soutìži a pøíjemný pobyt v Hradci Králové. Sportu zdar. 



Vážení karatisté,

Kamil Guzek
Øeditel Grand Prix Hradec Králové

SK Karate Spartak Hradec Králové

už po jedenácté bych vás rád co nejsrdeènìji pozval do Hradce Králové, mìsta, 
kterému se pøezdívá salón Èeské republiky, na další roèník Grand Prix Hradec 
Králové. Tento turnaj poøádaný v kongresovém centru Aldis si v Èeské 
republice vybudoval velký respekt a mìsto Hradec Králové ho zaøadilo mezi 
10 nejvýznamnìjších sportovních a kulturních akcí. Proto vìøím, že se turnaj 
bude opìt líbit i všem úèastníkùm - závodníkùm, trenérùm, rozhodèím a všem 
pøíznivcùm karate. 

Všem pøeji co nejpøíjemnìjší pobyt v Hradci Králové, co nejvìtší úspìchy na 
turnaji a množství pøíjemných zážitkù. Spoleènì s rozsáhlým týmem, který 
chod turnaje zajiš�uje se tìším na setkání v Hradci Králové



UMÍSTÌNÍ

PARKOVÁNÍ

KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS
Elišèino nábøeží, Hradec Králové
(GPS - 50°12'55.761"N, 15°49'44.476"E)

Parkování na centrálním parkovišti Kongresového centra 
Aldis hradí poøadatel. Pro úèastníky Grand Prix Hradec 
Králové je tedy zadarmo

VÍCE INFORMACÍ NA

www.aldis.cz



NEDÌLE

SOBOTA



PRAVIDLA

KATEGORIE

24.4. (sobota) - dorost, junioøi, senioøi, masters

25.4. (nedìle) - mladší žactvo, starší žactvo

dorost kata dorostenci, kata dorostenky
14-15 let kumite dorostenci -52, -57, -63, -70, +70 kg, kumite OPEN

kumite dorostenky -47, -54, +54 kg, kumite OPEN
kata team dorostenci, kata team dorostenky spoleènì s kategorií juniorù (14 - 17 let)
kumite team dorostenci (3+1), kumite team dorostenky (3+1)

junioøi kata junioøi, kata juniorky
16-17 let kumite junioøi -55, -61, -68, -76, +76 kg, kumite OPEN

kumite juniorky -48, -53, -59, +59 kg, kumite OPEN
kata team juniorù, kata team juniorek spoleènì s kategorií dorostencù (14 - 17 let)
kumite team junioøi (3+1), kumite team juniorky (3+1)

senioøi kata muži, kata ženy
+ 18 let kumite muži -60, -67, -75, -84, +84 kg, kumite OPEN

kumite ženy -50, -55, -61, -68, +68 kg, kumite OPEN
kata team muži, kata team ženy (+ 16 let)
kumite team muži (3+1), kumite team ženy (3+1)

masters kata muži, kata ženy
+ 35 let kumite muži OPEN, kumite ženy OPEN

(nominaèní
kategorie)

mladší žáci kata mladší žáci, kata mladší žákynì
7-11 let kumite mladší žáci -30, -35, -41, +41 kg

kumite mladší žákynì -35, +35 kg
kata team žáci 7 - 13 let, kata team žákynì 7 - 13 let

starší žáci kata starší žáci, kata starší žákynì
12-13 let kumite starší žáci -39, -45, -52, -60, +60 kg, kumite OPEN

kumite starší žákynì -42, -50, +50 kg, kumite OPEN
kata team žáci 7 - 13 let, kata team žákynì 7 - 13 let
kumite team starší žáci (3+1), kumite team starší žákynì (3+1)

(nominaèn?
kategorie)

(nominaèní
kategorie)

KATA

kata dorost, junioøi, senioøi, masters, kata team junioøi 14-17 let, kata team senioøi - pravidla WKF
kata mladší žáci 7 - 11 let, starší žáci 12 - 13 let - pravidla ÈSKe
kata team žáci 7 - 13 let - libovolná kata

KUMITE - pravidla WKF s dodatky ÈSKe

DOBA Z?PASÙ vèetnì finále a bojù o medaile (èasomíra z www.CHOCHOsoft.com)
2 min - dorost, junioøi, senioøi, masters
1,5 min - mladší žáci 7 - 11 let, starší žáci 12 - 13 let
POVINNÉ CHR?NIÈE
všechny mužské a chlapecké kategorie - chránièe rukou v barvì, chrániè zubù, kombinovaný chrániè nohou v barvì
mladší žákynì  7 - 11 let  - 

DOPORUÈENÉ, ALE NEPOVINNÉ CHR?NIÈE
všechny mužské a chlapecké kategorie - suspenzor
všechny dorostenecké kategorie - oblièejová maska WKF, chrániè trupu
mladší žákynì  7 - 11 let  - 

 - 1x možno opakovat - ve finále bunkai

chránièe rukou v barvì, chrániè zubù, kombinovaný chrániè nohou  v barvì
dívèí a ženské kategorie 12 let a výš - chránièe rukou v barvì, chrániè zubù, chrániè hrudníku, kombinovaný chrániè 
nohou v barvì

chrániè hrudníku



STARTOVNÉ

CENY

PØIHLÁŠENÍ

ÈASOVÝ PLÁN

PÁTEK 23.4.2010

18.00 – 21.00 registrace v Kongresovém centru Aldis

Formou pøihlášky xls - nejpozdìji do  zaslat na email info@karaterec.com
Formou pøihlášení pøes web www.karaterec.com/kts - nejpozdìji do 
- doporuèujeme pøihlášení pøes web, nebo� hlídá správné zaøazení do vìkové a váhové 
kategorie. Údaje závodníkù mohou být také použity pro nìkteré další nominaèní turnaje 

 

14.4.
17.4.

Sobota: 300,- Kè za závodníka a 1 individuální kategorii - pro èleny ÈSKe
                        (start ve dvou kategoriích 600,- Kè)
              500,- Kè 

              500,- Kè za tým
Nedìle: 200,- Kè za závodníka a 1 individuální kategorii - pro èleny ÈSKe
              400,- Kè za závodníka a 1 individuální kategorii - pro neèleny ÈSKe

              400,- Kè za tým
 

za závodníka a 1 individuální kategorii - pro neèleny ÈSKe

SOBOTA  A NEDÌLE 24.-25.4.2010

  7.30 - 8.30 registrace kata
  9.00 zahájení soutìže kata
  9.30 - 10.30 registrace kumite
11.00 zahájení soutìže kumite
14.00 slavnostní nástup - sobota
12.00 slavnostní nástup – nedìle

kata senioøi 
kata dorostenci, dorostenky, junioøi, juniorky 1. místo: 100 , medaile, diplom
kumite OPEN senioøi (muži a ženy) 1. místo: 300 , medaile, diplom
kumite OPEN junoøi, juniorky 1. místo: 200 , medaile, diplom
kumite OPEN dorostenci, dorostenky 1. místo: 100 , medaile, diplom
kata a kumite OPEN 2. a 3.místo: medaile, diplom

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

všechny ostatní kategorie: 1.místo: trofej, medaile, diplom
2. a 3.místo: medaile, diplom

(muži a ženy) 1. místo: 200 , medaile, diplom€

€

€

€

€

http://www.karaterec.com


OFICIÁLNÍ UBYTOVÁNÍ:

UBYTOVÁNÍ

HOTEL ÈERNIGOV ***

Riegrovo nám. 1494
500 02 Hradec Králové

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

jednolùžkový pokoj      900,- Kè na den
dvoulùžkový pokoj       600,- Kè na osobu a den

Telefon pro rezervace: +420 222 539 539 
E-mail:  

Pøi rezervaci uveïte heslo "KARATE" 

více informací na www.karatecup.com

cernigov@hotel.cz

HOTEL ALESSANDRIA

Telefon pro rezervace: +
 

E-mail: 

více informací na www.karatcup.com

SNP 733
500 03 Hradec Králové

(GPS - 50°13'1.8"N, 15°51'5.07"E)

420 495 777 111 

Fax: 420 495 542 874
recepce@alessandria.cz

DALŠÍ UBYTOVÁNÍ NA WWW.KARATECUP.COM

mailto:cernigov@hotel.cz
mailto:recepce@alessandria.cz


Tìšíme se na setkání na 11. roèníku  GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 2010

HRADEC KRÁLOVÉ
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