Sportovní hala Třebeš
Hradec Králové
neděle 12.1.2020

TURNAJ PODPORUJE

turnaj probíhá
v malé hale
Sportovního komplexu
Třebeš (bez hlediště)

Datum konání:

12.1.2020

Místo konání:

Sportovní hala Třebeš (malá hala), Na Potoce 691, 500 11 Hradec Králové

Pořadatel:

SK Karate Spartak Hradec Králové ve spolupráci s SKIF CZ

Podmínky účas :

Průkaz karate SKIF CZ nebo průkaz karate ČSKe nebo průkaz ČUBU
předepsané kyu pro jednotlivé kategorie
Každý závodník startuje v jedné věkové kategorii. Pouze v oﬁciálních kategoriích
(které jsou i na ME SKIEF 2020) si závodník může zvolit start ve své věkové kategorii
(ke dni turnaje) i ve věkové kategorii pro ME SKIEF 2020 (rozhodující je věk
k 31.12.2020)

Přihlášky:

Prostřednictvím databáze ČUBU nebo na přiloženém formuláři zaslat na
emailovou adresu info@spartak.cz nejpozději do 9.1.2020
v případě přihlášení přes databázi ČUBU - zástupce klubu, který má přístup do
databáze ČUBU, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od každého
závodníka (zákonného zástupce) souhlas k přihlášení na soutěž, a že má každý
závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě které se může soutěže
zúčastnit
V případě přihlášení mimo databázi je potřeba vyplnit „Prohlášení” - viz příloha

Rozhodčí:

Zajis pořadatel ve spolupráci s SKIF CZ

Zdravotnický dozor: Zajis pořadatel
Startovné:

100,
- Kč za každou individuální kategorii, 250, Kč za tým

Harmonogram:

8.00 – 8.30 registrace kategorií ml. žactva (do 11 let včetně) a žactva do 14
let do 9.kyu
9.00 zahájení soutěží kategorií mladší žáci a žákyně
10.00 – 10.30 registrace kategorií st. žactva a dorostu (12-15 let)
11.30 – 12.00 registrace kategorií juniorů, U20, seniorů a Masters (od 16 let)
vyhlašování výsledků bude probíhat průběžně

Kategorie:
Žáci 7 - 9 let

Junioři (16 - 17 let)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

kata žáci do 7. kyu / od 6.kyu
kata žákyně do 7. kyu / od 6.kyu
kata team žáci (7-13 let)
kata team žákyně (7-13)
kumite žáci / -30, +30
kumite žákyně / -30, +30
Yakusoku kumite do 7.kyu (gohon kumite, GK)
Yakusoku kumite od 6.kyu (sanbon kumite, SK)

kata junioři
kata juniorky
kata team junioři (s dorostenci)
kata team juniorky (s dorostenkami)
kumite junioři / -65, +65
kumite juniorky / -55, +55
kumite team junioři
kumite team juniorky
Yakusoku kumite (jiyu ippon kumite, JIK)

Žáci 10 - 11 let
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

kata žáci / do 6.kyu, od 5. kyu
kata žákyně / do 6.kyu, od 5.kyu
kata team žáci (7 - 13 let)
kata team žákyně (7 - 13 let)
kumite žáci / -35, +35
kumite žákyně / -35, +35
Yakusoku kumite do 6.kyu (sanbon kumite, SK)
Yakusoku kumite od 5.kyu (kihon ippon
kumite, KIK)

Žáci 12 - 13 let
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

kata žáci / do 6. kyu, od 5. kyu
kata žákyně / do 6. kyu, od 5. kyu
kata team žáci (7 - 13 let)
kata team žákyně (7 - 13 let)
kumite žáci / -50, +50
kumite žákyně / -45, +45
Yakusoku kumite do 6.kyu (sanbon kumite, SK)
Yakusoku kumite od 5.kyu (kihon ippon
kumite, KIK)

Dorost (14 - 15 let)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

kata dorostenci
kata dorostenky
kata team dorostenci (s juniory)
kata team dorostenky (s juniorkami)
kumite dorostenci / -60, +60
kumite dorostenky / -55, +55
kumite team dorostenci
kumite team dorostenky
Yakusoku kumite (kihon ippon kumite KIK)

Speciální kategorie
➢
➢
➢
➢

U20 (18 -19 let)
➢
➢
➢
➢

kata muži U20
kata ženy U20
kumite muži U20 / -70, +70
kumite ženy U20 / -60, +60

Senioři (+20 let)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

kata muži
kata ženy
kata team muži (+18 let)
kata team ženy (+18 let)
kumite muži / -65, -75, +75
kumite ženy / -60, +60
kumite team muži
kumite team ženy

Masters (-50 let)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

kata masters muži
kata masters ženy
kata team masters / muži , ženy
kumite team masters / muži, ženy
kumite masters muži OPEN
kumite masters ženy OPEN
Yakusoku kumite (jiyu ippon kumite, JIK)

Masters (+50 let)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

kata masters muži
kata masters ženy
kata team masters / muži , ženy
kumite team masters / muži , ženy
kumite masters muži OPEN
kumite masters ženy OPEN

Pozn.: v kategorii jakusoku kumite masters a kata team
masters startují týmy ženské, mužské, popřípadě mix
dohromady

ml. žactvo 5-6 let do 9.kyu - Taikyoku Shodan, kihon
ml. žactvo 5-6 let od 8.kyu - kata, gohon kumite
ml. žactvo 7-9 let do 9.kyu - Taikyoku Shodan, gohon kumite
žactvo 10-14 let do 9.kyu - Taikyoku Shodan, gohon kumite

Informace: Ing. Vít Štencel, 603 400 917, vit.stencel@kodokai.cz

Pravidla turnaje se řídí podle spravidel SKIF detaily uvedenými na tomto linku:
h p://karate-skif.cz/wp-content/uploads/2015/01/SKIEF-Compe
.

on-Rules-Version-1.pdf

a dále se turnaj řídí soutěžním řádem SKIF CZ
Kata:

Pokud bude v kategorii 4 a méně závodníků, proběhne rovnou ﬁnále na body.
Pokud bude v kategorii 5 a více závodníků, proběhne eliminace na praporky až do poslední dvojice
s plnou repasáží - do čtyřčlenného ﬁnále na body pak postupují 2 vítězové eliminace a 2 vítězové repasáže
Soutěží se na jedno tře místo, SKIF standardizace je preferována
Žáci (7-13let)
Kohaku systém: Heian Shodan až Godan (určí rozhodčí)
Finále - tokui kata: Heian Shodan až Godan, Tekki Shodan, Bassai Dai, Jion, Kanku Dai a Empi
Dorost (14-15let)
Kohaku systém: Heian Shodan až Godan plus Tekki Shodan (určí rozhodčí)
Finále - tokui kata: Heian Shodan až Godan, Tekki Shodan, Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi,
Gankaku, Ji e, Bassai Sho a Kanku Sho
Junioři (16-17let)
Kohaku systém: Heian Shodan až Godan plus Tekki Shodan (určí rozhodčí)
Finále - tokui kata: libovolná kata kromě (Seienchin, Seipai, Gankaku Sho a Nijuachi)
U20, Senioři
Kohaku systém: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai a Empi (určí rozhodčí)
Finále: tokui kata (libovolná kata)
Masters
Kohaku systém: Bassai Dai, Jion (určí rozhodčí)
Finále: tokui kata (libovolná kata)

5 - 6 let, kat. do 9. kyu:

Kata, popřípadě kihon zacvičí po dvojicích všichni účastníci. Poté bude rozhodčími vyhlášeno pořadí všech
účastníků, prosíme tedy, aby se nikdo z účastníků nevzdaloval do vyhlášení kategorie

Kata team:

Pokud bude v kategorii kata team více než osm teamů, bude se soutěž konat
bodovým systémem na dvě kola (semiﬁnále a ﬁnále). V případě účas čtyř a méně teamů se koná pouze
jedno kolo. V případě remízy v semiﬁnále musí team předvést jinou kata. V případě remízy ve ﬁnále může
team předvést kata ze semiﬁnále. Team tedy musí mít připraveny alespoň dvě kata.
Žáci (7-13 let):
Junioři, Senioři, Masters:

Heian Shodan až Heian Godan
libovolná kata

Kumite a Kumite team:

STV, minimálně 6. kyu
Všechny kategorie Ippon Han Shobu, plná repasáž, soutěží se na dvě tře místa.
Žáci a dorost (7-15 let), zápas 90 sec.
Junioři, U20, Senioří a Masters, zápas 120 sec.
Počet členů teamu 3+1

Yakusoku kumite:

SKIF obranné kombinace jsou preferovány
Kohaku systém:
Gohon kumite: Každý závodník musí provést pět útoků džodan oi-cuki a pět útoků čudan oicuki, každý závodník musí předvést jednu obrannou techniku na každý typ útoku (tedy každou
obrannou techniku pětkrát, včetně zakončení).
Sanbon kumite: Každý závodník musí předvést tři útoky: džodan oi-cuki, čudan oi-cuki, čudan
mae-geri. Každý závodník musí předvést jednu obrannou (vždy odlišnou) techniku na každý útok
Kihon ippon kumite: každý závodník musí provést pět útoků: džodan oi-cuki, čudan oi-cuki, čudan mae-geri,
čudan yoko-geri-kekomi, džodan mawashi geri. Každý závodník musí předvést jedn u obrannou techniku na
každý útok
jiu ippon kumite : každý závodník musí provést pět útoků: džodan oi-cuki, čudan oi-cuki, čudan mae-geri,
čudan yoko-geri-kekomi, džodan mawashi geri. Každý závodník musí předvést jedn u obrannou techniku na
každý útok
Obranné techniky SKIF jsou preferovány

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ
Klub:
Soutěž: Novoroční turnaj SKIF 2020

Datum: 12.1.2020

Kouč:

E-mail:

Mobil:

* zašlete na email: info@spartak.cz
č.

Příjmení a jméno

Datum
narození

STV

Kata

Kata
Tým

Kumite

Kumite
Tým

Yakusoku
Kumite

1.

Např. Novotný Jan

15.1.2007

6.kyu

Ano

Ano

-30kg

Ne

SK

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prohlášení
Já, níže podepsaný, mto jako zákonný zástupce prohlašuji, že závodník

........................................................................................., nar ..............................,
je po zdravotní stránce plně schopen absolvovat níže uvedenou soutěž. Beru na vědomí, že níže
uvedený pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za zranění, nehody, škody a nemoci, které by
mi mohly závodníkovi vzniknout v souvislos s jeho účas na níže uvedené soutěži.

Dále prohlašuji, že jsem seznámen s propozicemi níže uvedené soutěže.

Pořadatel: SK Karate Spartak Hradec Králové z.s. ve spolupráci s SKIF CZ

Soutěž: Novoroční turnaj SKIF 2020

Datum soutěže: 12.1.2020

V ......................................................... dne ..................................

Jméno: ......................................................

datum narození: .......................................

.........................................................
Podpis

