
Velká cena Vysokého Mýta
pořádá

KICKBOX FALCON VYSOKÉ MÝTO ve spolupráci s ČSFU
pod záštitou Pardubického kraje a  starosty města Vysoké Mýto

Orientál, Fullcontact, Lightcontact, Semicontact,
Žáci, junioři a senioři

Datum konání    10.května 2008
Místo konání    Sportovní hala DM Vysoké Mýto  Komenského 118

Ředitel turnaje   Jaroslav Klimeš , Škroupova 53 , Chrudim 3 , 53701
   mobil : +420 731 933 839, e-mail:jaroslavklimes@atlas.cz    

S T A R T O V N É  
Kategorie Startovné Dvojitý start Každý další start 
Ženy - Muži 300,- Kč 400,- Kč 50,- Kč 

Žáci - Junioři 200,- Kč 300,- Kč 50,- Kč 
V případě vícečetného startu pořadatel nezaručuje dostatečný odpočinek 

mezi zápasy !!!
                 

Účastníci  -  Amatéři všech organizací a stylů
                         

Předpis

Disciplína Eliminace Finále
   Orientál   2 x 2 min. 3 x 2 min.
   Fullcontact 2 x 2 min. 3 x 2 min.
   Lightcontact 2 x 2 min. 3 x 2 min.
   Lightcontact junioři
   Žáci

2 x 2 min.
2 x 2 min.

3 x 2 min.
2 x 2 min.

   Semicontact  junioři
    Žáci

2 x 2 min.
2 x 2 min.

3 x 2 min.
2 x 2 min.

Podmínky startu
Startující ve všech disciplínách  musí mít podepsaný „REVERSE“.

„REVERSE“ účastníků mladších 18ti let musí být podepsán zákonným zástupcem a notářský ověřený
(tento doklad je nedílnou součástí průkazu sportovce).

Všichni startující předloží doklad o Zdravotním pojištění a doklad o Zdravotní způsobilosti nestarší
12ti měsíců.

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude nikdo připuštěn k soutěži  ! ! ! 

Program
  07:00  - 09:30 hod.     prezentace a vážení – junioři a žáci mají přednost 
  09:45 – 10:30 hod.     losování, schůzka  zástupců oddílů a rozhodčích 
  10:30 hod.                  zahájení 
   20:00 hod                          vybrané zápasy o první místo formou 
slavnostního galavečera         

  Po adatel si vyhrazuje právo na zm nu programuř ě
                     

Pravidla
              

  Soutěží se dle platných pravidel ČSFu   
  Hlavní rozhodčí – Jan Plaček   

Mladší žáci – žákyně Starší žáci – žákyně Junioři – juniorky
7 – 12 let 13 – 15 let 16 – 18 let 

KICKBOXING - Soutěžní disciplíny a váhové kategorie
  Orientál muži   -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg,-91 kg, +91 kg  



  Fullcontact muži   -60 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 kg  
  Fullcontact ženy   -55 kg,-60 kg, - 65 kg, +65 kg
  Lightcontact muži   -60 kg, -67 kg, - 71 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 kg
  Lightcontact ženy   -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg 
  Lightcontact junioři   -50 kg, -55 kg, -60 kg, -67 kg, -71 kg, +71 kg
  Lightcontact juniorky   -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg    
  Lightcontact starší žáci   -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg     
  Lightcontact starší žákyně   -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg      
  Lightcontact mladší žáci   -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg      
  Lightcontact mladší žákyně   -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg       
  Semicontact muži   -60 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 kg 
  Semicontact ženy    -55 kg, -60 kg, -65 kg, +91 kg 
  Semicontact junioři    -50 kg, -55 kg, -60 kg, -67 kg, -71 kg, +71 kg
  Semicontact juniorky     -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg     
  Semicontact starší žáci   -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg     
  Semicontact starší žákyně   -40 kg, -45 kg, -50 kg, +50 kg      
  Semicontact mladší žáci   -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg      
  Semicontact mladší žákyně   -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg        

Pořadatel si vyhrazuje právo dle uvážení sloučit výše vypsané kategorie v 
případě, že nebudou obsazeny minimálně 5ti soutěžícími !!!

Povinné vybavení
  Rukavice 10 OZ, pro semicontact TAGS (plně zakryté prsty),    
  chrániče nártů (botičky), chrániče holení, chrániče zubů, suspenzor,   
  helma.  Ženy i dívky – chránič prsou včetně suspenzoru.   

             

Ubytování
(zajišťuje si každý sám)

               

Dům Mládeže  200 ,- Kč noc 
Hotel Kobylka,pí. Tatiana Jasanská ,Pražská 87 , 566 01 Vysoké Mýto Tel./Fax: 465 423 206 Mobil: 608 
180 900, 777 180 901
Restaurace Hotel Slavia , Generála Závady 236 , 566 01 Vysoké Mýto , Tel.: 465 424 403
Penzion Tošovský,  Miroslav Tošovský ,  Försterova 171 , 566 01 ,  Vysoké Mýto , Tel./Fax: 465 422 839 
, Mobil: 603 486 807
Hotel & Restaurant VIA IRONIA ,  Javornického 30 , 566 01 Vysoké Mýto , Tel./Fax: 465 635 731
Pension u Bakaláře , Nám. Př. Otakara II. 206 , 566 01 Vysoké Mýto , Tel: 465 635 464 , Mobil: 737 
779 579

Ceny   Poháry, medaile a diplomy 
Uzávěrka přihlášek

 

  4.května 2008
                   

Informace   Veškeré informace na telefonech nebo adrese ředitele turnaje   
 
Tímto žádám všechny kouče aby se v zájmu dodržení časového harmonogramu 

soutěže dostavily se svými závodníky k prezentaci nejpozději do 8:30 hod.

                  

http://www.kobylka.hotel-cz.com/
http://www.ubakalare.penzion.com/
http://www.viaironia.cz/
http://www.tosovsky.penzion.com/
http://www.tosovsky.penzion.com/hotel.htm
http://www.vysoke-myto.cz/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=456
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