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空手に先手なし
(karate ni sente naši)
V karate není první ruka

Gičin Funakoši
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Pozvání
David Sirový
Organizátor SKIF Prague Open

秋

Vážení karatisté,

に

je mi ctí pozvat vás letos na druhý ročník soutěže SKIF Prague Open. POZOR, ZMĚNA!
V letošním roce se organizátorům podařilo zajistit prostory sportovní haly Královské Vinohrady.
Jedná se o historickou budovu v centru Prahy s výbornou dostupností (krátké informace o
budově následují níže).

お
け

Při příležitosti Mistrovství světa SKIF 2019, pořádané letos v červenci SK Karate Spartak
Hradec Králové, byli osloveni instruktoři z celého světa, s nabídkou účasti i na SKIF Prague
Open. Slibujeme si, že se mezinárodní účast bude postupně rozšiřovat a konkurence bude
budoucně významná.

る

Příležitost účastnit se SKIF Prague Open však nemusí zůstat pouze u soutěže, byť je hlavním
programem. Praha má mnohem více co nabídnout. Ať už z hlediska kulturního vyžití (celá řada
kin, divadel, hudebních událostí) nebo z pohledu historického (samotné centrum Prahy je
skvostem v srdci Evropy). Krátkým výčtem lze jen těžko vyjmenovat všechna místa, která stojí
za to v Praze navštívit.

生

Praha má vynikající dojezdové možnosti nejen z celé České republiky, ale i z Evropy. Velmi
rád Vás uvítám na soutěži, jejíž podstatou je primárně slučování a sbližování všech, kdo mají
kladný vztah ke karate i jeho samotné podstatě.

誕

Na soutěži SKIF Prague Open bude mít opět prodejní stánek Sensei Karel Jedlička,
KAMIKAZE.
Přeji vám mnoho štěstí a sportovních úspěchů a těším se na viděnou při SKIF Prague Open
2019 v Praze.

の
Za HPZ karate a celý jeho tým

調

David Sirový
david.sirovy@hpz-karate.cz
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Historie budovy
Sokol Královské Vinohrady
Místo konání
Open 2019

SKIF

Prague

秋
Historie budovy:

に
お
け
る

Sokol byl na Královských Vinohradech založen necelých šest let po jejich povýšení na město
- 27. února 1887. Ačkoliv se od prvopočátku stal jedním z nejvýraznějších kulturně
společenských a tělovýchovných center, jehož přesah do širokého okolí je nesporný, hledání
definitivního místa pro cvičení se protáhlo na více než půlstoletí. Současná sokolovna byla
budována od roku 1938. Kvůli nacistické okupaci (v letech 1941 - 1945 sloužila jako lazaret
říšské branné moci a SS) byla do užívání předána až v roce 1946. Tato stavba je příkladem
jedné z nejčistších pražských funkcionalistických staveb přelomu 30. a 40. let minulého století.
V roce 1949 byl celý areál svěřen do rukou komunistické tělovýchovy a pod hlavičkou TJ Sokol
ČKD Stalingrad a dalších organizací podobného typu (TJ Bohemians ČKD Praha) fungoval až
do roku 1991, kdy byl opět vrácen do sokolských rukou.
Čerpáno ze zdroje: http://www.sokolvinohrady.cz/historie-sokola-vinohrady
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Konání (datum a místo)
Praha 2, logo

Sobota, 30. 11. 2019
Tělocvičná jednota Sokol,
Královské Vinohrady
Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

秋
に
お

Praha 2 je samotným centrem Prahy, a proto se v ní dá velmi obtížně zaparkovat. Parkování
je zajištěno pořadatelem přímo na místě, za poplatek 100 Kč za celý den. Jinak je možné
parkovat v prostorách, které zvolíte k ubytování (na parkovištích hotelů a penzionů).
Pro úplnost: Ubytování není zajištěno pořadatelem.

け

Níže zakreslená mapka slouží k lepší orientaci….

る
D8, E55

生
D10, E65

D7
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D11, E67
D6, E48

D5, E50

D1, E50
D4
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Plány haly
Sobota, 30. 11. 2019
Tělocvičná jednota Sokol, Královské Vinohrady
Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

秋
に
お
け

生
誕

Kamikaze

る

の

Registrace
Exit

調

Tribuny
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Harmonogram
Sobota, 30. 11. 2019
7:30 – 8:30 registrace
9:00 Slavnostní nástup a zahájení soutěží

Kata žáci
Kata žákyně
Kata team žáci
Kata team žákyně
Kumite žáci
Kumite žákyně
Yakusoku kumite
Yakusoku kumite

Žáci 7-9 let
do 7. kyu, od 6. kyu
do 7. kyu, od 6. kyu
(7-13 let)
(7-13 let)
-30kg, +30kg
-30kg, +30kg
do 7. kyu – gohon kumite
od 6. kyu – sanbon kumite

Kata žáci
Kata žákyně
Kata team žáci
Kata team žákyně
Kumite žáci
Kumite žákyně
Yakusoku kumite
Yakusoku kumite

Žáci 10-11 let
do 6. kyu, od 5. kyu
do 6. kyu, od 5. kyu
(7-13 let)
(7-13 let)
-35kg, +35kg
-35kg, +35kg
do 6. kyu – sanbon kumite
od 5. kyu – kihon ippon kumite

Kata žáci

Žáci 12-13 let
do 6. kyu, od 5. kyu

Kata muži
Kata ženy
Kumite muži
Kumite ženy

Senioři (+20 let)
Kata muži
Kata ženy
Kata team muži
Kata team ženy
Kumite muži
Kumite ženy
Kumite team muži
Kumite team ženy

do 6. kyu, od 5. kyu
Yakusoku kumite

Kata team žáci
Kata team žákyně
Kumite žáci
Kumite žákyně
Yakusoku kumite
Yakusoku kumite

(7-13 let)
(7-13 let)
-50kg, +50kg
-45kg, +45kg
do 6. kyu – sanbon kumite
od 5. kyu – kihon ippon kumite

muži, ženy nebo smíšený tým
muži, ženy
OPEN
OPEN
Soutěž dvojic. Muži, ženy, nebo
smíšený tým
Masters (+50 let)

Kata masters muži
Kata masters ženy
Kata team masters
Kumite team masters
Kumite masters muži
Kumite masters ženy

Dorost (14-15 let)
Yakusoku kumite
Kata dorostenci
Kata dorostenky
Kata team dorostenci
Kata team dorostenky
Kumite dorostenci
Kumite dorostenky
Kumite team orost.(m)
Kumite team dorost.(ž)
Yakusoku kumite

+18 let
+18 let
-65kg, -75kg, +75kg
-60kg, +60kg

Masters (-50 let)
Kata masters muži
Kata masters ženy
Kata team masters
Kumite team masters
Kumite masters muži
Kumite masters ženy

Kata žákyně

U20 (18-19 let)
U20
U20
U20 -70kg, +70kg
U20 -60kg, +60kg

muži, ženy nebo smíšený tým
muži, ženy
OPEN
OPEN
Soutěž dvojic. Muži, ženy, nebo
smíšený tým
Junioři (16-17 let)

s juniory
s juniorkami
-60kg, +60kg
-55kg, +55kg

kihon ippon kumite

Kata junioři
Kata juniorky
Kata team junioři
Kata team juniorky
Kumite junioři
Kumite juniorky
Kumite team junioři
Kumite team juniorky
Yakusoku kumite

s dorostenci
s dorostenkami
-65kg, +65kg
-55kg, +55kg

jiyu ippon kumite

Pozn.: Lze startovat ve své věkové kategorii, plus ve vyšší věkové kategorii, do které bude závodník
spadat na ME SKIEF 2020. Rozhodující je věk k 31.12.2020. Netýká se kategorie Masters.
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Pravidla
SKIF CZ
Soutěžní řád SKIF

秋
に

Pravidla turnaje se řídí podle pravidel SKIF s detaily uvedenými na tomto linku:
http://karate-skif.cz/wp-content/uploads/2015/01/SKIEF-Competition-Rules-Version-1.pdf
a dále se turnaj řídí soutěžním řádem SKIF CZ. Pravidla mohou být dále doplněna o způsob vyřazování kata i kumite, např. o brazilského
pavouka. Informace bude poskytnuta před zahájením soutěže.
Kata:

minimálně 8. kyu
Kohaku systém pro postup do finále, finále na bodový systém
SKIF standardizace je preferována

お

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

け

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, Jitte, Bassai Sho a Kanku Sho

る

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)

生

U20, Senioři
Kohaku systém: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai a Empi (určí rozhodčí)
Finále: tokui kata (libovolná kata)

誕

Masters
Kohaku systém: Bassai Dai, Jion (určí rozhodčí)
Finále: tokui kata (libovolná kata)
Kata team:

の

Pokud bude v kategorii kata team více než osm teamů, bude se soutěž konat
bodovým systémem na dvě kola (semifinále a finále). V případě účasti osmi 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:

調

Heian Shodan až Heian Godan
libovolná kata

Kumite a Kumite team:

STV, minimálně 6. kyu
Všechny kategorie Ippon Han Shobu
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, každý závodník musí předvést jiné obranné techniky.
Obranné techniky SKIF jsou preferovány
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Informace
Obecné shrnutí
Startovné 150 Kč (6 EUR) / kategorii,
300 Kč (12 EUR) / team

Vedení soutěže:

David Sirový st.

Hlavní rozhodčí:

Pavel Švojgr

STK:

David Sirový ml., Ladislav Jeleček

Lékař:

Zajišťuje pořadatel

Podmínky účasti:
Platný průkaz karate (SKIF, ČSKe, JKA), platnou členskou známku SKIF (známku SKIF možno zakoupit na
místě při prezentaci, cena 200Kč). Prohlášení o zdravotní způsobilosti v případě registrace přes registrační
formulář (viz. příloha 2).
Chrániče:
Povinné jsou chrániče zubů, dále chrániče rukou SKIF standard (bílé). Chrániče WKF approved (červené i
modré) jsou tolerovány. Suspenzory a chrániče hrudi (pro dívky a ženy) jsou doporučovány. Chrániče holení
a botičky jsou zakázány. Chrániče hrudi (body protektory) jsou pro žákovské a dorostenecké kategorie (7-15
let) povoleny.
Startovné:
150 Kč za každou přihlášenou kategorii
300 Kč za start v teamové soutěži
Protesty:
U hlavního rozhodčího, písemně s poplatkem 500 Kč.
Registrace:
Registrace přednostně prostřednictvím databáze ČUBU, případně přes registrační formulář na email
info@hpz-karate.cz, nejpozději do 27. 11. 2019.
Zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU a registruje závodníky na soutěž jejím prostřednictvím,
stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců každého závodníka souhlas k
přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě, které se může soutěže
zúčastnit.
Parkoviště:
Parkování je na místě zajištěno, vedení soutěže nebude požadovat poplatky za osobní vozy nebo dodávky.
Parkování je omezeno jednak počtem míst a ukázněností řidičů. Parkoviště není hlídané, doporučujeme
neponechávat ve voze cennosti. Parkování na vyhrazených místech pro pořadatele je zakázáno a v případě
porušení hrozí odtah vozidla. Parkování na modrých čarách v Praze je pod pokutou nebo odtahem zakázáno.
Pokud nezbyde místo, je třeba volit některé z placených parkovišť v okolních nákupních centrech.
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Příloha 1
Přihláška na soutěž

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ
Klub:
Soutěž: SKIF PRAGUE OPEN 2019 – součást nominačního sytému

Datum: 30. 11. 2019

Kouč:

E-mail:

Mobil:

č.

Příjmení a jméno

Datum
narození

STV

Kata

Kata
Tým

Kumite

Kumite
Tým

SKIF 2019

1.

Např. Novotný Jan

dd.mm. rrrr

6.kyu

Ano

Ano

-30kg

Ne

Ano

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Příloha 2
Prohlášení o zdravotní způsobilosti

Prohlášení
Já, níže podepsaný, tímto 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 souvislosti s jeho účastí na níže uvedené soutěži.
Dále prohlašuji, že jsem seznámen s propozicemi níže uvedené soutěže.

Pořadatel: HPZ karate z.s. ve spolupráci s SKIF CZ

Soutěž:
SKIF PRAGUE OPEN 2019, součást nominačního systému na evropský šampionát SKIEF 2020
Datum soutěže: 30. 11. 2019

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

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

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

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