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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters

3.12.2022, Prostějov

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

kata juniorky - zápasy o bronz kata muži - zápasy o bronz kata dorostenci - zápasy o bronz

kata juniorky                         

1/2

kata juniorky                              

2/2

kata muži                                   

1/2

kata muži                                   

2/2

kata dorostenci                     

1/2

kata dorostenci                     

2/2

kata dorostenky                     

1/2

kata dorostenky                     

2/2

kata ženy                           

1/2

kata ženy                                   

2/2

kata junioři                         

1/2

kata junioři                              

2/2

kata junioři - zápasy o bronz kata ženy - zápasy o bronz kata dorostenky - zápasy o bronz

kata Masters                         

muži U50

kata Masters                         

muži U60
kata ženy U21 - zápasy o bronz

kata muži U21 - zápasy o bronz

kata Masters                         

ženy U45

kata Masters                         

muži 60+

FINÁLOVÝ BLOK KATA

kata muži U21                         

1/2

kata muži U21                         

2/2

kata ženy U21                     

1/2

kata ženy U21                     

2/2

kata Masters                         

ženy U55

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP                                                                                                                                                                                           

VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ KATA

kumite                           

dorostenci                          

-57 kg

kumite                           

dorostenci                          

+70 kg

kumite                           

dorostenci                          

-70 kg

kumite                           

dorostenky                          

-54 kg

kumite                           

dorostenci                          

-52 kg

kumite                           

dorostenci                          

-63 kg

kumite                           

dorostenky                          

-47 kg

kumite                           

dorostenky                          

+54 kg

kumite                           

muži U21                          

+75 kg
kumite                           

muži U21                          

-75 kg

FINÁLOVÝ BLOK            

KUMITE MASTERS

kumite                           

ženy U21                          

+61 kg
kumite                             

ženy U21                               

-61 kg

kumite Masters 

ženy U45

kumite Masters 

muži U50

kumite Masters 

muži 50+

FINÁLOVÝ BLOK KUMITE                                                                                                                                                                                         

dorost, U21
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18:00

19:00
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* časy jsou pouze orientační, zařazení kategorií na konkrétní tatami může být v průběhu soutěže měněno

* závodníci kumite se musí na místě registrovat nejpozději 2 hodiny před plánovaným začátkem kategorie

* eliminace všech kategorií bude probíhat včetně zápasů o bronz a semifinále, ve finálových blocích budou pouze finálové zápasy

 

kumite                           

ženy -55 kg

FINÁLOVÝ BLOK KUMITE                                                                                                                                                                            

junioři / senioři

kumite                           

ženy                                      

-68 kg

kumite                           

junioři                                         

-61 kg                                     

2/2

kumite                           

junioři -61 kg                                     

1/2

kumite                           

muži -84 kg                              

1/2

kumite                           

muži                                        

-84 kg                              

2/2

kumite                           

junioři                          

-68 kg

kumite                           

junioři                          

-76 kg

kumite                           

juniorky                          

-53 kg

kumite                           

juniorky                          

-59 kg
kumite                           

junioři                                      

+76 kg

VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ KUMITE                                                                                                                                                           

dorost, U21, Masters

VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ KUMITE                                                                                                                                                                                   

junioři / senioři

kumite                           

muži                                     

-75 kg

kumite                           

ženy                                      

+68 kg

kumite                           

ženy                                      

-61 kg

kumite                           

juniorky                                      

+59 kg
kumite                           

muži                          -

67 kg

kumite                           

muži                          

+84 kg


