MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KARATE
SENIORŮ, MASTERS, U21
FINÁLE LIGY TÝMŮ KUMITE ČSKe 2015
Pořadatel:

TJ Baník Příbram + Český svaz Karate

Datum soutěže:

sobota 31. 01. 2015

Místo konání:

Sportovní hala Aquaparku, ul. Legionářů č. 378, Příbram (sídliště)
Vchod do haly je ze strany, naproti zimnímu stadionu.

Ředitel soutěže:

Jaroslav Nekola, tel. 602221258
nekolajarda@seznam.cz , nekola@ptpb.cz

Rozhodčí:

deleguje úsek rozhodčích ČSKe

Lékař:

zajišťuje pořadatel

Pravidla soutěže:

dle pravidel WKF a dodatků ČSKe platných do konce roku 2014

Časový harmonogram:
8:00 – 8:30

registrace

9:00

zahájení soutěže KATA jednotlivců a týmů,
finálový blok KATA, dekorace vítězů,

10:30

zahájení KUMITE jednotlivců,

13:30

finálový blok KUMITE jednotlivců, dekorace vítězů,

Po ukončení finálového bloku KUMITE jednotlivců bude následovat finále ligy týmů,
dekorace vítězů.
Mistrovství ČR seniorů a U21 dle nominačních kritérií ČSKe

Soutěžní kategorie
KATA
muži U21:
ženy U21:
senioři:
seniorky:
Masters muži:
Masters ženy:

18 až 20 let
18 až 20 let
16 let a více
16 let a více
40 let a více
35 let a více

KATA TÝM
senioři:
seniorky:

16 let a více
16 let a více

KUMITE (podmínka - minimálně STV 6. kyu)
muži U21:
ženy U21:
senioři:
seniorky:
Masters muži:
Masters ženy:

18 až 20 let
18 až 20 let
18 let a více
18 let a více
40 let a více
35 let a více

-68 kg, -78 kg, +78 kg
-53 kg, -60 kg, +60 kg
-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, BRH
-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, BRH
BRH
BRH

Startovné a přihlášení:
Registrace na soutěž pro kategorie kata a kumite jednotlivců U21 a seniorů:
 registrace prostřednictvím členské databáze ČUBU: www.cubu.info
 registrovat se mohou pouze závodníci uvedení v nominaci na MČR dostupné na
http://www.karaterec.com/cz/cske-postup-na-mcr-z-np.php
 registrovaní závodníci, kteří nebudou splňovat nominační kritéria, budou z registrace
vymazáni
 registraci je třeba provést nejpozději do 23. 1. 2015
 po tomto datu budou neregistrovaní závodníci z nominace vymazáni; následně bude
možná dodatečná registrace pro závodníky, kteří se takto dostanou na uvolněná
postupová místa
 dodatečnou registraci bude možné provést do 28. 1. 2015
Registrace na soutěž pro kategorie kata tým seniorů a kategorie Masters:
 registrace prostřednictvím členské databáze ČUBU: www.cubu.info
 registrace do 28. 1. 2015
Startovné za každou kategorii 200,-- Kč a kata tým 200,-- Kč

Platba startovného převodem na účet ČSKe, nejpozději do 29. 1. 2015
Soutěžní podmínky:
Průkaz karate ČSKe, platná lékařská prohlídka, elektronická známka ČSKe 2014 nebo 2015
Ceny:

1., 2. a 3. místo medaile a diplom

Ubytování:

Kavárna a penzion „Time Cafe“ tel.: 604 846 892,
Penzion „Francesco“ tel. 605 111 007,
Hotel „Belvedere“ tel. 318 625 743,
Hotel „Welltor“ tel. 775 684 048

Za STK ČSKe:
Mgr. Jiří Kotala

Za pořadatele:
TJ Baník Příbram, Jaroslav Nekola

