
SK Yamabushi o.s. pořádá z pověření ČOKK
(pro členy ČOKK, IKO a ostatní sportovce sdružené v ČUBU)

MČR SENIORŮ A JUNIORŮ
v 

KYOKUSHINKAI KARATE

Termín : 17.5.2008
Místo : Sokolov, Sportovní hala, ul. Jednoty 1620

Kategorie : Junioři 16 – 18 let -70 kg, +70 kg
Juniorky 16 – 18 let -50 kg, +50 kg

Muži -80 kg, +80 kg
Ženy OPEN

Časový rozpis : 7.30 – 9.00 prezentace, kontrola dokladů, vážení
9.00 – 9.30 porada rozhodčích a zástupců oddílů, losování
9.30 – 9.45 vysvětlení pravidel

9.50 slavnostní nástup a zahájení soutěže
          10.00 zahájení vyřazovacích bojů

Systém soutěže : Bojuje se vyřazovacím způsobem až do finále. Vybrané finálové
zápasy budou zařazeny do finálového bloku.

Rozhodčí : Petr Dorščák – hlavní rozhodčí
Panel rozhodčích 5-ti členný.

Ředitel soutěže : sensei Jiří Potyš

Pravidla - soutěží se dle platných pravidel IKO (Kyokushinkai karate) a dle
tohoto upřesnění :
Junioři vedou techniky džodan s kontrolou a mají zakázáno kopat džodan 
hiza geri a džodan uširo geri.

Chrániče : povinné - junioři - chránič holeně a nártu (bílé barvy), přilba,
suspenzor

- juniorky - stejné + navíc chránič hrudi dámský

- muži - suspenzor

- ženy - chránič hrudi, suspenzor, chránič holeň a nárt
(bílý)

povolené - chránič zubů

Lékař : zajistí pořadatel



Protesty : písemnou formou + složení kauce 500,- Kč u ředitele soutěže

Podmínka startu : 1) Zdravotní prohlídka v průkazu Kyokushinkai karate nebo
Kickboxu, případně potvrzení lékaře účastnit se závodů v 
kontaktním karate. Potvrzení nesmí být starší jednoho roku!

2) Účastník mladší 18-ti let musí mít notářsky ověřený, zákonným 
zástupcem podepsaný revers.

BEZ TĚCHTO POTVRZENÍ NEBUDE NIKDO PŘIPUŠTĚN KE STARTU !!!

Startovné : členové ČOKK – 150,- Kč, ostatní – 200,- Kč

Bližší informace na tel.: 608 160 031 – Jan Jelínek, předseda SK Yamabushi o.s.

774 552 552 - Jiří Potyš, prezident ČOKK

Za pořadatele Hlavní rozhodčí Prezident ČOKK
Jan Jelínek Petr Dorščák Jiří Potyš


