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Nominační soutěže ČSKe pro Mistrovství ČR 2015
Kategorie juniorů, U21 a seniorů
Nominace na Mistrovství ČR 2015 pro kategorie juniorů, U21 a seniorů bude tvořena výhradně z výsledků
níže uvedených národních pohárů, přičemž bodování za umístění na těchto národních pohárech bude
jednotné:
1. místo
36 bodů
2. místo
24 bodů
3. místo
12 bodů
5. místo
6 bodů
7. místo
3 body
Datum
2.5.2015
19.9.2015
24.10.2015
-

Název
Národní pohár juniorů, U21 a seniorů – 1. kolo
Národní pohár juniorů, U21 a seniorů – 2. kolo
Národní pohár juniorů, U21 a seniorů – 3. kolo

Místo konání
Hustopeče
Praha
Jablonec n/N

z národních pohárů postupuje na MČR prvních deset závodníků v žebříčku
umístí-li se na děleném desátém místě více závodníků, rozhoduje o jejich pořadí nejvyšší
jednotlivý dosažený bodový zisk na Národních pohárech; nastane-li i poté shoda, stávají se
postupujícími všichni závodníci umístění na tomto děleném desátém místě

Kategorie žactva a dorostu
Nominace na Mistrovství ČR 2015 pro kategorie žactva a dorostu bude tvořena z výsledků níže uvedených
národních pohárů a zároveň dodatkovou nominací tvořenou z výsledků vybraných turnajů pořádaných
členskými kluby ČSKe.
Národní poháry
Bodování za umístění na níže uvedených národních pohárech bude jednotné:
1. místo
36 bodů
2. místo
24 bodů
3. místo
12 bodů
5. místo
6 bodů
7. místo
3 body
Datum
28.3.2015
30.5.2015
10.10.2015
-

Název
Národní pohár žactva a dorostu – 1. kolo
Národní pohár žactva a dorostu – 2. kolo
Národní pohár žactva a dorostu – 3. kolo

Místo konání
Kladno
Lovosice
Hodonín

z národních pohárů postupuje na MČR prvních deset závodníků v žebříčku

-

umístí-li se na děleném desátém místě více závodníků, rozhoduje o jejich pořadí nejvyšší
jednotlivý dosažený bodový zisk na Národních pohárech; nastane-li i poté shoda, stávají se
postupujícími všichni závodníci umístění na tomto děleném desátém místě

Dodatková nominace
Bodování za umístění na níže uvedených vybraných turnajích bude určeno na základě určených
koeficientů následovně:
koeficient 1
1. 12 bodů
2. 8 bodů
3. 4 body

Datum
25.-26.4.2015
9.5.2015
16.5.2015
13.9.2015
17.10.2015
31.10.2015
-

koeficient 2
1. 24 bodů
2. 16 bodů
3. 8 bodů
5. 4 body
7. 2 body

koeficient 3
1. 36 bodů
2. 24 bodů
3. 12 bodů
5. 6 bodů
7. 3 body

Název
Grand Prix Hradec Králové
Otevřené mistrovství Moravy a Slezska
Grand Prix Ústí nad Labem
Bohemia Open
Grand Prix North Bohemia
Ostrava Grand Prix

koeficient 4
1. 48 bodů
2. 32 bodů
3. 16 bodů
5. 8 bodů
7. 4 body
Místo konání
Hradec Králové
Jeseník
Ústí nad Labem
České Budějovice
Ústí nad Labem
Ostrava

koeficient 5
1. 60 bodů
2. 40 bodů
3. 20 bodů
5. 10 bodů
7. 5 bodů
Koeficient
5
2
3
2
2
3

z těchto turnajů postupují na MČR první tři závodníci v žebříčku
mezi postupující se nepočítají závodníci, kteří mají zajištěnu nominaci z Národních pohárů
umístí-li se na děleném třetím místě více závodníků, rozhoduje o jejich pořadí nejvyšší dosažený
bodový zisk na uvedených turnajích; nastane-li i poté shoda, stávají se postupujícími všichni
závodníci umístění na tomto děleném třetím místě
smyslem dodatkové nominace je poskytnout závodníkům z kategorií žactva a dorostu „další šanci“
na zajištění nominace na MČR (především s ohledem na větší obsazenost těchto kategorií a
častější změny hmotnostních kategorií v disciplíně kumite i během jedné závodní sezóny).

Termín Mistrovství ČR:

5. - 6. prosince 2015 (Ostrava)
za STK ČSKe
Kamil Guzek a Jiří Kotala
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