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V Hradci Králové dne 1. listopadu 2021

Určeno pro:
Členskou základnu ČSKe,

Informace STK ČSKe k MČR Beginner 2021
Vážení členové,
jelikož se blíží druhý ročník Mistrovství České republiky v kategoriích Beginner, dovolujeme si zde
shrnout některé základní informace k tomuto turnaji.
Datum konání:
Místo konání:
Disciplíny:

28. listopadu 2021
Prostějov
Agility, Kihon-ido, Kata beginner, Kumite balloon, Kumite beginner

MČR Beginner je určeno pouze pro závodníky z věkových kategorií žactva (tedy do 13 let včetně), a
to konkrétně pro závodníky bez kyu nebo s 8. a 7. kyu. Rozhodující je STV v den konání MČR
Beginner. Dle soutěžního řádu platí, že každý závodník se může zúčastnit max. dvou ročníků MČR
Beginner – jelikož v roce 2020 se MČR Beginner z důvodu protiepidemických opatření nekonalo,
toto omezení se v letošním roce nikoho netýká.
Konkrétní závodníky nominují na MČR Beginner jednotlivé krajské svazy se sportovní autoritou.
Maximální počet závodníků nominovaných za daný krajský svaz je dán počtem členů (tedy počtem
odebraných členských známek) ke dni 31.12.2020, a to dle následujícího klíče:
krajské svazy, které mají více než 700 členů
krajské svazy, které mají více než 350 členů
ostatní krajské svazy

3 závodníci do každé kategorie
2 závodníci do každé kategorie
1 závodník do každé kategorie

Konkrétně jsou tedy nominační limity pro tento rok stanoveny následovně:

Krajský svaz
Jihočeský svaz karate, z.s.
Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s.
Krajský svaz karate ČSKe Zlínského kraje, z.s.
Krajský svaz karate Vysočina z.s.
Královéhradecký svaz karate, z.s.
Liberecký svaz karate ČSKe z.s.
Moravskoslezský svaz karate, z.s.
Olomoucký svaz karate ČSKe, z.s.
Pardubický svaz karate, z.s.
Pražský svaz karate, z.s.
Středočeský svaz karate, z.s.
Svaz Karate Karlovarského kraje z.s.
Svaz Karate Plzeňského kraje, z.s.
Ústecký Krajský svaz karate ČSKe, z.s.

Počet odebraných
členských známek
k 31.12.2020
510
734
86
60
157
414
413
173
497
1349
513
158
240
585

Počet možných
nominací do každé
kategorie
2
3
1
1
1
2
2
1
2
3
2
1
1
2

Na MČR Beginner se bude soutěžit klasickým soutěžním systémem (tzv. pavoukem s úplnou
repasáží), kromě disciplíny agility, ve které je rozhodujícím kritériem dosažený čas.
Další podrobnosti jsou stanoveny v pravidlech či v soutěžním řádu, které jsou dostupné na těchto
odkazech:
https://www.czechkarate.cz/wpcontent/uploads/2021/02/Pravidla_a_dodatky_soutezi_karate_CSKe_2021_vr16.pdf
https://www.czechkarate.cz/wp-content/uploads/2020/06/soutezni_rad_cske_2020.pdf

Prosíme krajské svazy, aby zasílaly své nominace na MČR Beginner na e-mail stk@czechkarate.cz,
a to nejpozději do pondělí 22. listopadu 2021.
Přihlašování na MČR Beginner probíhá standardně přes databázi ČUBU, přičemž uzávěrka pro
odeslání přihlášek je ve středu 24. listopadu 2021.

Mgr. Jiří Kotala
předseda STK ČSKe

