26.5.2018
KV ARÉNA
HALA MÍČOVÝCH SPORTŮ
ZÁPADNÍ 1812/73
360 01, KARLOVY VARY
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www.karateklubtygr.cz/spacupkarate

• SOUTĚŽÍ SE DLE PRAVIDEL
WKF
• KUMITE OPEN PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ KATEGORIE
• KATA TEAM

Konání soutěže: 26.5.2018
Místo konání soutěže: KV Arena, Karlovy Vary
Provozovna: Západní 1812/73, 360 01, Karlovy Vary
KV Arena, s.r.o. Společnost KV Aréna s.r.o. je vlastněná Statutárním městem Karlovy Vary
a byla založena za účelem provozování a správy jednotlivých sportovišť areálu KV Arény.
Pravidla soutěže: dle pravidel WKF včetně dodatků ČSKe
Ředitel soutěže: Jan Ruth, kontakt: 774 838 900, karate.tygr@seznam.cz
Hlavní rozhodčí: Marek Kubín, ostatní deleguje úsek SKKK
Lékař: Zajišťuje pořadatel
Podmínky účasti: platný průkaz karate, zdravotní prohlídka - ne starší 1 rok, pro kumite
a kata - min. 7. kyu. každý závodník startuje pouze v jedné věkové kategorii (+kumite open)
Námitky: podávají se proti porušení pravidel rozhodování a propozic této soutěže,
písemně vedoucím družstva s poplatkem 500 Kč
Časový rozvrh:
Prezentace kata:
Zahájení soutěže kata:
Prezentace kumite a vážení:

8:00 - 8:30 hod.
9:00 hod.
do 10:30 hod.

Startovné: 300 Kč za kategorie kata i kumite dohromady, kata team 150 Kč, kumite open 150 Kč,
při nízkém počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií
Připravujeme pro vás 5 tatami a jedno pro rozcvičování
Přihlášení: Přihlášky zasílejte na lazenskypohar@seznam.cz nejpozději do 24.5.2018
Upozornění: Všichni závodníci startují na této soutěži na vlastní nebezpečí.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o kontaktní sport, je zvážení každého účastníka
mít uzavřené vlastní pojištění úrazové a odpovědnosti
Vstup pro kouče a závodníky na hrací plochu pouze po přezutí!
Ceny: Poháry, medaile, diplomy a věcné ceny.
Ve vybraných kategoriích kata - mobilní telefon nebo tablet za 1.místo
Ve vybraných kategoriích kumite open - mobilní telefon nebo tablet za 1.místo
Věkové kategorie kata:
ml.žáci 7 - 9 let 7.kyu
ml.žákyně 7 - 9 let 7.kyu
ml.žáci II. 10 - 11 let 7.kyu a výše
ml.žákyně II. 10 - 11 let 7.kyu a výše
st.žáci 12 - 13 let 7.kyu a výše
st.žákyně 12 - 13 let 7.kyu a výše
dorostenci 14 - 15 let 7.kyu a výše
dorostenky 14 - 15 let 7.kyu a výše
junioři, senioři 16 let + 7.kyu a výše
juniorky, seniorky 16 let + 7.kyu a výše
Věkové kategorie kata team:
žáci a žákyně do 12 let
muži a ženy nad 12 let
Věkové a hmotnostní kategorie kumite:
ml.žáci 7 - 9 let -30kg, +30kg, -7.kyu
ml.žákyně 7 - 9 let -30kg, +30kg, -7.kyu
ml.žáci II. 10 - 11 let -35kg, +35kg, -7.kyu
ml.žákyně II. 10 - 11 let -35kg, +35kg, -7.kyu
Ostatní kategorie kumite 6.kyu a výše:
ml.žáci 7 - 9 let -27kg, -32kg, +32kg, open
ml.žákyně 7 - 9 let -30kg, +30kg, open
ml.žáci II. 10 - 11 let -30kg, -35kg, -41kg, +41kg, open
ml.žákyně II. 10 - 11 let -35kg, +35kg, open
st.žáci 12-13 let -39kg, -45kg, -52kg, -60kg, +60kg, open
st.žákyně 12-13 let -42kg, -50kg, +50kg, open
dorostenci 14-15 let -52kg, -57kg, -63kg, -76kg, +76kg, open
dorostenky 14-15 let -47kg, -54kg, +54kg, open
junioři 16-17 let -55kg, -61kg, -76kg, +76kg, open
juniorky 16-17 let -48kg, -53kg, -59kg, +59kg, open
muži 18+ BRH, ženy 18+ BRH

Competition held: 26.5.2018
Event venue: KV Arena, Karlovy Vary
Business premises: West 1812/73, 360 01, Karlovy Vary
KV Arena, s.r.o. Company KV Aréna s.r.o. is owned by the Statutory City of Karlovy Vary
and was established for the purpose of running and managing the individual venues
of the KV Arena Arena.
Rules of the competition: according to the WKF rules, including the ČSKe additions
Director of the competition: Jan Ruth, contact: 774 838 900, karate.tygr@seznam.cz
Main Judge: Marek Kubín, others delegate SKKK
Doctor: Provides the organizer
Conditions of participation: valid karate card, medical check - not older than 1 year, for kumite
and kata - min. 7. kyu. each competitor starts only in one age category (+ kumite open)
Objections: Appeal against the violation of the rules and regulations of this competition,
written by the team leader with a fee of CZK 500
Time schedule:
Kata presentation:
Opening of the kata competition:
Presentation of kumite and weighing:

8:00 - 8:30
9:00
until 10:30

Entry fee: 300 CZK for category kata and kumite together, kata team 150 CZK, kumite open 150 CZK,
with low number of competitors, the organizer reserves the right to merge the categories
We are preparing 5 tatami for you and one for training
Sign up: Apply to lazenskypohar@seznam.cz by 24.5.2018
Note: All competitors start at this competition at their own risk.
With regard to the fact that it is a contact sport, it is the consideration of each participant
have their own personal injury insurance and liability.
Entry for coaches and racers in the playing area only after a change!
Prices: Cups, medals, diplomas and prizes.
In selected categories, a mobile phone or tablet for the 1st place
In selected categories, kumite open - mobile phone or tablet for 1st place
Kata age categories:
younger students (boys) 7 - 9 years 7.kyu
younger students (girls) 7 - 9 years 7.kyu
younger students (boys) II. 10 - 11 years 7.kyu and above
younger students (girls) II. 10 - 11 years 7.kyu and above
older students (boys) 12 - 13 years 7.kyu and above
older students (girls) 12 - 13 years 7.kyu and above
teenagers (boys) 14 - 15 years 7.kyu and above
teenagers (girls) 14 - 15 years 7.kyu and above
juniors, seniors (men) 16 years + 7.kyu and above
juniors, seniors (women) 16 years + 7.kyu and above
Age categories kata team:
students (boys and girls) up to 12 years
men and women over 12 years
Age and weight category kumite:
younger students (boys) 7 - 9 years -30kg, +30kg, -7.kyu
younger students (girls) 7 - 9 years -30kg, +30kg, -7.kyu
younger students (boys) II. 10 - 11 years -35kg, +35kg, -7.kyu
younger students (girls) II. 10 - 11 years -35kg, +35kg, -7.kyu
Other categories kumite 6.kyu and above:
younger students (boys) 7 - 9 years -27kg, -32kg, +32kg, open
younger students (girls) 7 - 9 years -30kg, +30kg, open
younger students (boys) II. 10 - 11 years -30kg, -35kg, -41kg, +41kg, open
younger students (girls) II. 10 - 11 years -35kg, +35kg, open
older students (boys) 12-13 years -39kg, -45kg, -52kg, -60kg, +60kg, open
older students (girls) 12-13 years -42kg, -50kg, +50kg, open
teenagers (boys) 14-15 years -52kg, -57kg, -63kg, -76kg, +76kg, open
teenagers (girls) 14-15 years -47kg, -54kg, +54kg, open
juniors (men) 16-17 years -55kg, -61kg, -76kg, +76kg, open
juniors (women) 16-17 years -48kg, -53kg, -59kg, +59kg, open
men 18+ BRH, women 18+ BRH

