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* časy jsou pouze orientační, zařazení kategorií na konkrétní tatami může být v průběhu soutěže měněno

* vyhlašování výsledků bude probíhat průběžně hned po skončení kategorie na tatami
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Národní pohár dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo

Česká liga karate kumite tým 2021 - 3.kolo

9.10.2021, Hradec Králové

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

8:30 - BRIEFING ROZHODČÍCH
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