
                                Český svaz karate               

      Mistrovství České republiky 2020 
 

Pořadatel:  Český svaz karate ve spolupráci s Karate Lions Pardubice z.s. a PUSKe 

Datum:  19. a 20. prosince 2020 

Místo:   enteria ARENA 

   Sukova třída 1735, 530 02, Pardubice 

   (N 50.0402261,15.7672958), https://arena.rfpardubice.cz/  

Ředitel turnaje: Ing. Ondřej Charvát 

Rozhodčí:  deleguje KR ČSKe, hlavní rozhodčí Jaromír Musil 

Lékař:   zajišťuje pořadatel 

Podmínky startu: platný průkaz karate nebo budo 

elektronická známka ČSKe 2020 

platný lékařský posudek a negativní covid test (nesmí být starší 48 hodin) 

dodržování přijatých organizačních a protiepidemických opatření 

na MČR mohou startovat pouze závodníci z nominační listiny STK ČSKe  

další podmínky startu vyplývají ze soutěžního řádu ČSKe 

Pravidla:  WKF včetně dodatků ČSKe 

Protesty: písemně s poplatkem 500,- Kč (protest musí být učiněn neprodleně po 

sporném utkání. V případě úspěšného protestu se poplatek vrací). 

Harmonogram: Přesný harmonogram včetně rozmístění kategorií na jednotlivá tatami je 

zveřejněn na www.czechkarate.cz  

Registrace na místě: Závodník, který prošel covid testováním s negativním výsledkem, se 

následně dostaví do Arény na registraci (závodníci kumite též na převážení) 

Vstup do Arény: Přístup na akci je vzhledem ke covid opatřením umožněn zadním vchodem 

(přímo z parkoviště za Arénou) po kontrole pořadateli a lékařem u vchodu 

(negativní výsledek testu s sebou) 

Parkování: Pro závodníky a kouče možné přímo za Arénou 

Pro rozhodčí a pořadatele – možné zdarma po zapůjčení vjezdové / 

výjezdové karty u stolku STK 

 

 

 

https://arena.rfpardubice.cz/
http://www.czechkarate.cz/


 

 

Soutěžní kategorie: 

SOBOTA 19.12. 

KATA JEDNOTLIVCI 

 junioři / juniorky (16-17 let) 

 

 dorostenci / dorostenky (14-15 let) 

 

KUMITE JEDNOTLIVCI

 junioři -55, -61, -68, -76, +76 kg 

 juniorky -48, -53, -59, +59 kg 

 

 dorostenci -52, -57, -63, -70, +70 kg 

 dorostenky  -47, -54, +54 kg 

 

 

NEDĚLE 20.12. 

KATA JEDNOTLIVCI 

 muži U21 / ženy U21 (18-20 let) 

 

 

 

 muži / ženy (16 a více let) 

 

 

 

 

KUMITE JEDNOTLIVCI

 muži U21 -60, -67, -75, -84, +84 kg 

 muži  -60, -67, -75, -84, +84 kg 

 

 ženy U21 -50, -55, -61, -68, +68 kg 

 ženy  -50, -55, -61, -68, +68 kg 

 

Startovné:   350,- Kč za osobu 
    hradí se bankovním převodem na účet ČSKe nejpozději do 18.12.2020 
 
Registrační poplatek koučů: 350,- Kč za osobu 
 
 
Další informace: Každý kouč musí mít kartu kouče: 

 

 UPOZORNĚNÍ: všichni závodníci v disciplíně kumite jednotlivci musí být 
převáženi. Bez převážení jim start nebude umožněn. Proti závodníkovi, který 
úspěšně prošel oficiálním převážením, nemůže být později vznesen protest 
týkající se nesplnění hmotnostního limitu pro danou kategorii.  

 

 

 



Mapka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        za pořadatele       za STK ČSKe 
                Ing. Ondřej Charvát                 Mgr. Jiří Kotala 
 
 


