
NARAMA OPEN

propozice na otevřený turnaj v kumite pro žáky a dorostence
*KARATE   *TAEKWON-DO   *KICK-BOX   *KUNG-FU

________________________________________________________________________________________________________

A)Všeobecná ustanovení:
     1.Pořadatel soutěže: o.s. Škola bojových umění NARAMA
     2.Datum konání      : 14.června (sobota) 2008
     3.Místo konání        : Sportovní hala TJ Slavoj Plzeň, Třebízského 12, Plzeň (nad zimním 
stadiónem)
     4.Ředitel soutěže    : Petr Hora, e-mail: petr.hora  @  alcoa.com  , 604321448
     5.Hlavní rozhodčí   : Jan Kalous, tel. 377449219, 777076605
     6.Rozhodčí              : zajistí o.s. NARAMA
     7.Startovné              : členové o.s. NARAMA 50,-Kč, ostatní 90,-Kč
     8.Losování               : proběhne před zahájením
     9.Informace            : Pavel Bělohlavý tel. 377451485, 603 41 83 83, 
                                         e-mail: narama  @narama.cz  , internet: www.narama.cz
     10.lékař                    : MUDr. Jaroslav Soutner
     11.Přihlášky              : na místě před zahájením turnaje,  členové o.s. NARAMA nahlásí svoji 
                                         účast trenérovi
 
B)Technická ustanovení:
1.Předpis: 

• soutěž v kumite proběhne dle pravidel o.s. Narama, pravidla jsou k dispozici na internetu na 
adrese: www.narama.cz nebo u trenérů o.s.Narama

• UPOZORNĚNÍ: Závodník musí při prezentaci předložit potvrzení od lékaře o schopnosti 
zúčastnit se soutěže v kumite (platný průkaz karate, ČSFu nebo jiného sportovního svazu, 
potvrzení od lékaře nesmí být starší jednoho roku)! Každý platný člen ČSTV je úrazově 
pojištěn u Kooperativy. Při prezentaci musí závodník předložit podepsaný revers od 
zákonného zástupce. Přiložený revers nebo revers ČSFu pro rok 2008.  Při prezentaci 
zástupce klubu nejprve provede převážení závodníků, poté předloží prezenční listinu a 
zaplatí startovné.

• zúčastnit se mohou všichni bez omezení druhem bojového umění (karate, kick-box, 
taekwon-do,  kung-fu a jiné) a bez omezení stupněm technické vyspělosti

• doba utkání: 1 minuta, v případě nerozhodného výsledku se nastavuje 30 vteřin, 
v nastaveném čase vítězí závodník, který první zaboduje

• povinné chrániče, žáci 8 nebo 10 uncové rukavice, dorostenci 10 nebo 12 uncové 
rukavice, chrániče nohou (botičky), box. přilba, zajistí o.s. NARAMA!

• povolené chrániče zubů, suspenzor, chránič na prsa (dorostenky), chrániče holení
• bodování: čistý zásah - ippon (celý bod), poloviční bod – wazzari, kdo získá před časovým 

limitem tři celé body vítězí
• údery povoleny na celé střední a horní pásmo, na spodní pásmo povoleny podmety

http://www.narama.cz/
http://www.narama.cz/
mailto:narama@narama.cz
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• zakázané údery: kop kolenem, údery a kopy na končetiny, údery lokty, seky, údery 
otevřenou dlaní, údery a kopy na ležícího soupeře - vše bude upřesněno před soutěží

2. Soutěžní disciplíny: 
• kumite žáci - žákyně 6-14 let (v den konání soutěže nesmí závodník dosáhnout 15 let)
      hmotnostní kategorie: žáci: -25kg, -30kg, -35kg, -40kg, -45kg, -50kg, -60kg, +60kg
                                        žákyně: -32kg, -39kg, -46kg, +46kg

• kumite dorostenci-dorostenky 15-17 let (v den konání soutěže nesmí závodník dosáhnout 18 let)
      hmotnostní kategorie: dorostenky: -55kg, +55kg
                                            dorostenci: -60kg, -65kg, -70kg, +70kg

3.Způsob uspořádání: 
• kumite - vylučovací způsob, repasáž od osmifinále

4.Časový rozvrh:  8.15 - 9.30 hod. prezentace, vážení, losování
                               9.45 hod. porada zástupců klubů a rozhodčích
                             10.00 hod. exhibice JUDO
                             10.15 hod. zahájení soutěže 

5.ceny: závodníci na 1.- 3.místě obdrží pohár, medaili, diplom a věcnou cenu,
              závodníci na 4.místě diplom a cenu
                                                                                                      Za o.s. Škola bojových umění

                                                                                 N A R A M A
   V     Plzni dne 28.5.2008                                                                           Pavel Bělohlavý   

podporují:

• generální sponzor  - Advokátní kancelář JUDr. JAN GALLIVODA

* STAVEBNINY BERÁNEK,                * WORLD TRAVEL  a.s.,                  * JG – Bau s.r.o.,
* ZIOS profi s.r.o. PLZEŇ/STŘÍBRO,                  * Advokátní kancelář JUDr. Petr Víška,

* Pavel Tumpach – JEŘABY,           * Svaz karate Plzeňského kraje

Vítězové posledního turnaje Narama open z 8.12.2007

• žáci –25 kg  1. Štádler Radek
• žáci -30 kg  1. Panuška Roman 
• žáci -35 kg  1. Baborovský Václav 
• žáci -40 kg  1. Herejk Adam
• žáci -45 kg  1. Wiesner Jáchym
• žáci -50 kg  1. Kůs Martin  
• žáci –60 kg  1. Oves Martin 

• žákyně - 46 kg  1. Švecová Barbora
• žákyně + 46kg  1. Jirovská Jana

• dorostenci - 60 kg  1. Štádler Jiří  
• dorostenci - 65 kg  1. Chalupa Rostislav



• dorostenci - 70 kg  1. Zazvonil Petr
• dorostenci + 70kg  1. Konopík Ondřej

R E V E R S

Potvrzuji  tímto  a souhlasím se startem svého syna /  své  dcery  na veškerých soutěžích 
pořádaných  o.s. Škola bojových umění Narama v roce 2008. 

Jméno, příjmení a rodné číslo soutěžícího : …………………………………………………..

Jméno a příjmení zákonného zástupce : …………………………………………………..

……………………………..           ……………………………..
podpis zákonného zástupce         podpis závodníka

V ……………………. Dne …………………….

Vyplněný a podepsaný doklad odevzdejte při prezentaci před zahájením turnaje.

R E V E R S

Potvrzuji  tímto  a souhlasím se startem svého syna /  své  dcery  na veškerých soutěžích 
pořádaných o.s.Škola bojových umění Narama v roce 2008. 

Jméno, příjmení a rodné číslo soutěžícího : …………………………………………………..

Jméno a příjmení zákonného zástupce : …………………………………………………..

……………………………..           ……………………………..
podpis zákonného zástupce         podpis závodníka

V ……………………. Dne …………………….           



Vyplněný a podepsaný doklad odevzdejte při prezentaci před zahájením turnaje.

P R E Z     E N Č N Í   L I S     T I N A   

Narama open, 14.6.2008            

klub…...............................         trenér…….......................... 
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