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Mistrovství ČR v para-karate 2022 
Pořadatel:  Český svaz karate z.s. a  

  Olomoucký svaz karate ČSKe, z.s.  

 

ve spolupráci s  VIP Sport Club Olomouc, z.s.  

 

Datum soutěže:  sobota 3. 12. a neděle 4. 12. 2022  

 

Místo konání:  

 

Sportcentrum Prostějov  

  Olympijská 4228, 796 01 Prostějov 

 www.sportcentrumddm.cz 

 

Ředitel soutěže:  

 

PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D., T: 603790154 

 

Rozhodčí: 

 

deleguje úsek rozhodčích ČSKe  

 

Lékař:  

 

zajišťuje pořadatel  

 

Pravidla soutěže:  

 

dle pravidel WKF, soutěžního řádu ČSKe  

  a dodatků ČSKe  

 

Ubytování:  Zajišťuje každý sám na svoje náklady. 

 

Nabízíme možnost ubytování v těchto zařízeních, kde 

je sjednaná spolupráce: 

Hotel Hesperia Olomouc 

www.hotel-hesperia.cz 

 Hotel TENNIS CLUB Prostějov 

www.hoteltennisclub.cz 

Penzion U Chmelů Prostějov 

www.uchmelu.cz 

Penzion Stella Prostějov 

https://penzion-stella-76.penzion.cz 

 

  

Protesty:  s poplatkem 500,-Kč u hlavního rozhodčího  

  

  

http://www.hotel-hesperia.cz/
http://www.hoteltennisclub.cz/
http://www.uchmelu.cz/
https://penzion-stella-76.penzion.cz/
http://bit.ly/ubytovanihodonin


 

 

 

 

 

Časový harmonogram MČR, pátek 2.12.2022 

- 19:00 – 20:00  možnost registrace převážení závodníků kategorií dorostu, juniorů,  

U21, seniorů a Masters 

 

 

Časový harmonogram MČR, sobota 3.12.2022 

- 8:00 – 8:30 hod. registrace KATA  

- 9:00 hod. zahájení soutěže KATA  

- cca 12:30 hod. slavnostní nástup závodníků,  

úvodní slovo Prezident ČSKe pan Ing. Jiří Boček, MBA. 

- cca 13:00 hod. předání cen v soutěžní disciplíně KATA 

- přesný harmonogram soutěže včetně průběhu registrace KUMITE bude zveřejněn na 

www.czechkarate.cz po ukončení on-line registrace  

- od 14:00 možnost registrace a převážení závodníků kategorií žactva 

- vyhlašování výsledků soutěží KUMITE bude probíhat průběžně v odpoledních 

slavnostních blocích  

  

  

Časový harmonogram MČR, neděle 4.12.2022 

- 8:00 – 8:30 hod. registrace KATA  

- 9:00 hod. zahájení soutěže KATA  

- cca 11:00 hod. slavnostní nástup závodníků 

- cca 12:00 hod. předání cen v soutěžní disciplíně KATA 

- přesný harmonogram soutěže včetně průběhu registrace KUMITE bude zveřejněn na 

www.czechkarate.cz po ukončení on-line registrace 

- vyhlašování výsledků soutěží KUMITE bude probíhat průběžně v odpoledních 

slavnostních blocích   

  

 

Startovné a přihlášení:  

- registrace na soutěž probíhá prostřednictvím databáze ČUBU na www.cubu.info 

- Registrovat se mohou pouze nominovaní závodníci (s výjimkou otevřených kategorií).  

- Registraci je třeba provést do 21.11.2022 (týká se nominace z NP); po tomto datu budou 

neregistrovaní závodníci z nominace vymazáni  

- Pro závodníky postupující z Kvalifikačního turnaje a pro závodníky z otevřených kategorií 

bude registrace otevřená do 30.11.2022  

http://www.czechkarate.cz/
http://www.czechkarate.cz/
http://www.czechkarate.cz/
http://www.czechkarate.cz/
http://www.cubu.info/


 
Zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU, stvrzuje přihlášením závodníků na 
soutěž, že má od každého závodníka, resp. jeho zákonných zástupců, souhlas k 
přihlášení na soutěž, a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě 
které se může soutěže zúčastnit.  
 

startovné za každou kategorii 200,- Kč platba startovného převodem na účet ČSKe 

nejpozději do 2. 12. 2022 

- Každý kouč musí mít kartu kouče ČSKe – buď již vystavenou celoroční, nebo vystavenou 

na základě registrace na www.cubu.info. Bez karty kouče nebude umožněn přístup na 

soutěžní plochu!  

- Upozornění: karta coach a coach doprovod je nepřenosná. Při zjištění porušení tohoto 

pravidla bude karta dotyčné osobě odebrána 

 

 

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. Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě 

prostřednictvím přihlašovací databáze na www.cubu.info, se účastník zavazuje zúčastnit se 

akce a zároveň uhradit celkovou cenu za soutěž, a to i v situaci, že se soutěže nezúčastní, bez 

ohledu na důvody jeho neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného 

souhlasu ČSKe, nebo odhlášením ve stanoveném termínu pro registraci. Startovné za 

nezúčastněné závodníky může být vráceno na základě zaslané žádosti a lékařské prohlídky do 

10 ti dnů od data konání soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

Soutěžní kategorie sobota 3.12.2022 

 

KATA JEDNOTLIVCI      KUMITE JEDNOTLIVCI  

*dorostenci/dorostenky    *dorostenci -52, -57, -63, -70, +70 kg 

*dorostenky -47, -54, +54 kg 

*junioři/juniorky     *junioři -61, -68, -76, +76 kg 

*juniorky -53, -59, + 59 kg 

*muži U21/ ženy U21     *muži U21 -75, +75 kg 

*ženy U21 -61, +61 kg 

*muži/ženy (16 a více let)     *muži -67, -75, -84, +84 kg 

                                                         *ženy -55, -61, -68, +68 kg      

                       

* Masters muži U50 / Masters ženy U45  *Masters muži U50 / Masters ženy U45 

* Masters muži U60 / Masters ženy U55  *Masters muži 50+/ Masters ženy 45+ 

* Masters muži 60+ / Masters ženy 55+   

 

 

 

Soutěžní kategorie neděle 4.12.2022 

 

KATA JEDNOTLIVCI    KUMITE JEDNOTLIVCI 

*mladší žáci/ žákyně 7-9 let           *mladší žáci 7-9 let -27, -32, +32 kg 

                                                        *mladší žákyně 7-9 let -30, +30 kg 

*mladší žáci/ žákyně 10–11 let *mladší žáci 10–11 let -30, -35, -40, -45, +45 kg 

                                                        *ml. žákyně 10–11 let -30, -35, -40, +40 kg  

*starší žáci/ žákyně 12–13 let        *starší žáci 12–13 let -40, -45, -50, -55, +55 kg 

                                                         *starší žákyně 12–13 let -42, -47, +47 kg    

 

                     

 

 

 

 

Za pořadatele:      Za STK ČSKe: 

 Michl Hrubý      Jiří Kotala  

 

 

 
  
  


