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

kumite st. žáci                          

+60 kg                          

1/2

kumite st. žáci                          

+60 kg                           

2/2

kata                                            

st. žáci                            

1/2

kata                                            

st. žáci                            

2/2

kumite ml. žáci                      

10-11 -30 kg                        

1/2

kumite ml. žáci                      

10-11 -30 kg                        

2/2
kumite ml. žáci                      

10-11 -35 kg                        

1/2

kumite ml. žáci                      

10-11 -35 kg                        

2/2

kumite ml. žáci                      

10-11 -41 kg                        

1/2

kumite ml. žáci                      

10-11 -41 kg                        

2/2
kumite ml. žáci                      

10-11 +41 kg                        

1/2

kumite ml. žáci                      

10-11 +41 kg                        

2/2

kumite ml. žákyně                      

10-11 -42 kg                        

1/2

kumite ml. žákyně                      

10-11 -42 kg                        

2/2 kumite st. žáci                          

-45 kg                          

1/2

kumite st. žáci                          

-45 kg                           

2/2

kumite st. žáci                          

-39 kg                           

1/2

kumite st. žáci                          

-39 kg                           

2/2 kumite st. žáci                          

-52 kg                           

1/2

kumite st. žáci                          

-52 kg                           

2/2

kumite st. žáci                          

-60 kg                           

1/2

kumite st. žáci                          

-60 kg                          

2/2
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8:15 - BRIEFING ROZHODČÍCH

kata                         

ml. žákyně                          

7-9                                    

2/2

kata                         

ml. žáci                          

10-11                                    

1/2

kata                         

ml. žáci                          

10-11                                    

2/2

kata tým st. žákyně
kata tým                

ml. žáci

kata tým                

ml. žákyně

kata tým st. žáci

kata                         

ml. žákyně                          

7-9                                    

1/2

kata                                                          

st. žákyně                            

1/2

kata                                                           

st. žákyně                            

2/2

kata                         

ml. žákyně                          

10-11                                    

1/2

kata                         

ml. žákyně                          

10-11                                    

2/2

kumite ml. žáci                

7-9  +32 kg  1/2

kumite ml. žáci                

7-9  +32 kg  2/2

kumite ml. žákyně 

7-9  -30 kg                          

1/2

kumite ml. žákyně 

7-9  -30 kg                          

2/2

kumite st. žákyně                          

-50 kg                           

1/2

kumite st. žákyně                          

-50 kg                           

2/2

kumite                           

ml. žáci 7-9                            

-32 kg

kata                         

ml. žáci 7-9                                    

2/2

kata                         

ml. žáci 7-9                                    

1/2

kumite                           

st. žákyně                         

-42 kg

kumite st. žákyně                          

+50 kg                           

1/2

kumite st. žákyně                          

+50 kg                           

2/2

kumite                           

ml. žákyně 10-11                            

-35 kg

kumite                           

ml. žákyně 10-11                            

+42 kg

kumite                           

ml. žáci 7-9                            

-27 kg

kumite ml. žákyně 

7-9  +30 kg                          

1/2

kumite ml. žákyně 

7-9  +30 kg                          

2/2


