OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022
PROPOZICE

KARATE
Datum konání:

28. 6. 2022 – 29. 6. 2022

Organizátor:

Olomoucký svaz karate ČSKe, z.s.

Místo konání:

Gymnázium Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc

Disciplíny:

kata jednotlivci, kata tým, kumite jednotlivci, kumite tým

Svazový koordinátor:

Jaromír Musil, 608 805 405, jaromir.musil@czechkarate.cz

Ředitel soutěže:

PaedDr. Michal Hrubý Ph.D, 603 790 153, m.hruby@post.cz

Lokální koordinátor:

Katarína Dopitová Sámelová, 730 845 588, dopitova.katarina@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

Paed.Dr. Michal Hrubý PhD, 603790153 m.hruby@post.cz
ostatní rozhodčí deleguje OSKe ČSKe.

Lékař:

zajišťuje pořadatel

Losování:

v den soutěže po prezentaci

Soutěžní kategorie:

Kata:

Kata tým:

Kumite:

starší žáci

12-13 let

starší žákyně

12-13 let

dorostenci

14-15 let

dorostenky

14-15 let

starší žactvo

12-13 let

dorost

14-15 let

starší žáci

12-13 let

-50 kg / +50 kg

starší žákyně

12-13 let

-47 kg / +47 kg

dorostenci

14-15 let

-60 kg / +60 kg

dorostenky

14-15 let

-52 kg / +52 kg

Kumite tým: starší žactvo
dorost

12-13 let
14-15 let

pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk závodníka v den zahájení
turnaje tj. 28.06.2022.

Počet účastníků:

Každý kraj může nominovat max. celkem 8 závodníků.
Každý kraj může nominovat do každé kategorie jednotlivců max. 2 závodníky. Do
kategorie týmů může každý kraj nasadit pouze jeden tým na KATA a jeden tým pro
KUMITE pro každou kategorii.

Podmínky závodů:

Účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa trvalého
bydliště v termínu stanoveném pořadatelem.

Soutěžní systém:
Kata a kata tým:

Soutěží se vyřazovacím systémem na dvě 3. místa s plnou repasáží. Kata tým v boji
o medaile včetně Bunkai. Kata tým je smísené družstvo chlapců a dívek. Například 2
chlapci a 1 dívka nebo obráceně. Tým složený jen z chlapců nebo dívek je zakázaný.

Kumite a kumite tým:

Soutěží vyřazovacím systémem na dvě 3. místa s plnou repasáží. V kumite týmu jsou
nasazeni 4 soutěžící, zápas proběhne v nasazení (chlapec-dívka-chlapec) v případě
nerozhodného výsledku utkání, a nutnosti aplikace nového rozhodujícího zápasu
nastoupí druhá dívka

Soutěžní pravidla:

závodí se podle platných pravidel WKF s dodatky ČSKe a podle soutěžního řádu
ČSKe

Přihlášky:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM 2022 do
termínu stanoveného pořadatelem zástupce krajského výběru při prezentaci stvrzuje
přihlášením závodníků na soutěž, že má od každého závodníka, resp. jeho zákonných
zástupců, souhlas k přihlášení na soutěž a že má každý závodník platný lékařský
posudek, na základě, kterého se může soutěže zúčastnit.

Uzávěrka přihlášek:

Akreditace sportovců končí 26. 5. 2022.

Časový harmonogram:
Úterý 28. 06. 2022

Středa 29. 06. 2022

9:00 - 9:30

prezence KATA

09:45

losování KATA

10:00

zahájení soutěže KATA jednotlivci

15:00

zahájení soutěže KATA TEAM

9:00 - 9:30

prezence KUMITE, vážení závodníků

09:45

losování KUMITE

10:00

zahájení soutěže KUMITE jednotlivci

15:00

zahájení soutěže KUMITE TEAM

Časový harmonogram může být upraven dle vysílání ČT.

Protesty:

s poplatkem 500,- Kč u hlavního rozhodčího za podmínek stanovených soutěžními
pravidly

Vyhlášení výsledků:

vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v areálu do 30 minut po skončení
závodů všech kategorií, předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu
ODM

Ceny:

soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom
soutěžící na 5. a 7. místě obdrží diplom

za pořadatele a hl. rozhodčího:
PaedDr. Michal HRUBÝ, Ph.D., v.r.
za Sportovně-Technickou Komisi ČSKe:
Mgr. Jiří KOTALA, v.r.

Schválil:
za sportovní svaz ČSKe
Jaromír MUSIL, v.r.
Viceprezident pro sport ČSKe
4.3.2021

