NÁRODNÍ POHÁR ČSKe
3. kolo

16.11.2013

1. Pořadatel: ČUBU a SPORT-MEDIA-MARKETING s.r.o.
2. Datum turnaje: SOBOTA 16. 11. 2013
3. Místo soutěže: SPORT CLUB HOTEL PRAHA, (Praha, Průhonice 400, 252 43)
4. Ředitel turnaje: SLAVOMÍR SVOBODA, 602217207, bojova.umeni@seznam.cz
5. Rozhodčí: hlavní – Vladimír Janda, ostatní - deleguje ČSKe a pořadatel
6. Lékař – zajišťuje pořadatel
7. Soutěžní podmínky – platný průkaz karate nebo budo, platná elektronická známka
8. Soutěžní disciplíny
Kata individuál
 ml. žáci/žákyně 7-9 let, ml. žáci/žákyně 10-11 let, st. žáci/žákyně,
dorostenci/dorostenky, junioři/juniorky
Kata tým
 žáci/žákyně 7-13 let, dorostenci + junioři / dorostenky + juniorky
Kumite individuál
 ml. žáci 7-9 let
-27, -32, +32kg
ml. žákyně 7-9 let -30, +30kg
 ml. žáci 10-11 let -30, -35, -41, +41kg
ml. žákyně 10-11 let -35, +35kg
 st. žáci
-39, -45, -52, -60, +60kg st. žákyně
-42, -50, +50kg
 dorostenci
-52, -57, -63, -70, +70kg dorostenky
-47, -54, +54kg
 junioři
-55, -61, -68, -76, +76kg juniorky
-48, -53, -59, +59kg

9. Pravidla – WKF včetně dodatků ČSKe, popř. upřesnění pro jednotlivé kategorie
10. Protesty: s poplatkem 300,- Kč u hlavního rozhodčího
11. Přihlášky a startovné
Startovné pro všechny členy státní reprezentace ČSKe je zdarma. Pro všechny
závodníky z oddílu, který má svého člena ve státní reprezentaci, je startovné také
zdarma. Bonus pro oddíly, které se zúčastní turnaje s větším počtem závodníků,
bude odměna 5 – 15 tisíc Kč pro oddíl. Pro ostatní je startovné Kč 200,- za
jednotlivce, týmy zdarma.

Registrace prostřednictvím aplikace online registrace na webu www.cubu.cz
v sekci registrace online nebo na mail stk@czechkarate.cz.
12. Časový harmonogram
9:00 – 9:30
10:00
do 11:30

13. Ceny:

kontrola registrací kata a kumite
zahájení soutěže kata
kontrola registrací kumite

pro všechny kategorie
1. místo – Encyklopedie bojových sportů, medaile, diplom
2. místo – medaile, diplom
3. místo – medaile, diplom

Závodníci v nejvíce obsazené kategorii budou navíc bojovat o zvláštní
hodnotné ceny od podporovatele turnaje.
Kategorii podporuje ŘÁD STRÁŽCŮ KORUNY A MEČE
www.radstrazcu.cz
www.tretiradstrazcu.cz
Sponzor zajistil hodnotné ceny, ve vybraných kategoriích obdrží vítězové
tablety, i-pady nebo mobilní telefony.
Pro vybrané kategorie budou vypsány speciální finanční prémie pro vítěze
ve výši Kč 5.000,- za 1. místo.
14. Ubytování: dle dohody s pořadatelem, Sport Club Hotel Praha
15. Turnaj bude možno sledovat online v internetovém vysílání na webu České unie
bojových umění www.cubu.cz.
16. Sestřih turnaje odvysílá Česká televize na programu ČT Sport.

Za STK: Kamil Guzek

Za pořadatele: Slavomír Svoboda

