
 
 

Národní pohár dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2023 

Česká liga karate 

1. kolo 

Propozice 
 

 

  

1. Pořadatel:                            Český svaz karate z.s., Krajský svaz karate Vysočina, TJ karate Třebíč 

2. Datum soutěže:                sobota 1.4.2023 

3. Místo konání:                     TJ Spartak Třebíč; Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč 

                                                        www.tjspartaktrebic.cz; kontakt: 568 827 247 

4.Časový harmonogram:  8:00 – 8:30 registrace závodníků úvodních kategorií 

 9:00 zahájení soutěže 

konkrétní harmonogram bude zveřejněn na www.czechkarate.cz po 

ukončení on-line registrace 

5. Ředitel soutěže:                 Zdeněk Vlček, T: 724 333 076 

6. Hlavní rozhodčí:                 deleguje Komise rozhodčích ČSKe 

7. Lékař:                                         zajišťuje pořadatel 

8. Pravidla soutěže:               dle pravidel WKF, soutěžního řádu ČSKe a dodatků ČSKe 

9. Startovné:                              200,- Kč za každou obsazenou kategorii (hradí se bankovním 

převodem na účet ČSKe nejpozději do 31.3.2023) 

10. Protesty:                              podává vedoucí družstva písemně u stolu hlavního rozhodčího 

ihned po skončení utkání spolu s částkou 500,-Kč 

11. Registrace:                          prostřednictvím http:\www.cubu.info\cesky-svaz-karate nejpozději 

do 29.3. 2023       
Dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze 
ČUBU, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných 
zástupců, každého závodníka souhlas přihlášení na soutěž a že má 
každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě které, se 
může soutěže zúčastnit. 

12. Další informace:             Dle rozhodnutí VV ČSKe lze po stanovené uzávěrce pro registraci 

provést dodatečnou registraci až do 31.3.2023 do 12:00 hod. za 

dvojnásobné startovné (tedy za 400,- Kč za každou kategorii) - tato 

registrace se provádí rovněž prostřednictvím databáze ČUBU. Po 

tomto termínu nebude dodatečná registrace možná. Dodatečná 

registrace se týká pouze závodníků. V rámci dodatečné registrace 

nelze registrovat kouče. 

 

http://www.tjspartaktrebic.cz/


 
 

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. 

Každý zaregistrovaný trenér obdrží kartu, která bude vydána při registraci. Bez registrační 

karty nebude trenérům umožněn vstup na soutěžní plochu.  

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. 

 

13.Ubytování:                        Zajišťuje si každý sám na svoje náklady. 

                                                          Nabízíme možnost ubytování v těchto zařízeních, kde  

                                                          je sjednaná spolupráce: 

                                                          Penzion Don Třebíč, restaurace kontakt: 734 572 513, 

ubytování:       603 447 690, mail: dontrebic@dontrebic.cz 

                                                          www.dontrebic.cz 

                                                          Atom hotel Třebíč, restaurace kontakt: 739 348 914, 

                                                          https://hotelatom.cz/pokoje-a-apartmany/ 

                                                          Hotel a Kozlovna Alfa, restaurace kontakt:  +420 568 842 559;           

mail: info@hotelalfatrebic.cz 
                                                          www.kozlovnaalfa.cz 

                                                          Grand Hotel Třebíč, kontakt: +420 568 848 560;                           

mail:info@grand-hotel.cz 

                                                          www.hotelatom.cz 

                                                          Penzion Vis a Vis, kontakt: 602 753 595, mail: info@penzion-trebic.cz 

                                                          www.penzion-trebic.cz 

                                                          Hotel u Černého Orla, kontakt: 606 094 188; 

                                                          mail: info@hotelcernyorel.cz 

                                                          www.hotelcernyorel.cz 

                                                          Hotel Zlatý kříž, kontakt: 602 326 182; mail:  

recepce@zlatykriz.net 

                                                          www.zlatykriz.net 
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Soutěžní kategorie Národního poháru 
(podmínkou je min. 6. kyu) 

                                                                                         

 KATA JEDNOTLIVCI                                                                                   KUMITE JEDNOTLIVCI 

▪dorostenci / dorostenky (14-15 let)                                          ▪ dorostenci -52, -57, -63, -70, +70 kg    
▪junioři / juniorky (16-17 let)                                                       ▪ junioři -61, -68, -76, +76 kg 
▪muži U21 / ženy U21 (18-20 let)                                                ▪ muži U21 -75, +75 kg 
▪muži / ženy (16 a více let)                                                           ▪ muži - 67, -75, -84, +84 kg 
                                                                                                           ▪ dorostenky -47, -54, -61, +61 kg 

                                                                                                           ▪ juniorky -53, -59, -66, +66 kg 

                                                                                                           ▪ ženy U21 -61, +61 kg 

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

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                           

 

Soutěžní kategorie České ligy karate 
(podmínkou je min. 6. kyu) 

 

  KATA TEAM                                                                                     KUMITE TEAM  

▪ dorostenci+ junioři/dorostenky+ juniorky          ▪ dorostenci / dorostenky 

▪ muži / ženy                                                                                   ▪ junioři / juniorky 

       ▪ muži / ženy 

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast. 
 

 

  

 

Za pořadatele: Zdeněk Vlček                                                             Za ČSKe: Mgr. Jiří Kotala 

 

 

  



 
 

Adresa: TJ Spartak Třebíč; Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč 
 

 


