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sportovní hala SPOLCHEMIE 
Ústí nad Labem, Czech Republic
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!!! NOVÉ VĚKOVÉ A VÁHOVÉ KATEGORIE WKF!!! 

31

sportovní hala SPOLCHEMIE 
Ústí nad Labem, Czech Republic

 SK 
 Internet: www.kamura.cz

Ředitel soutěže: Leška Martin

 Internet: 
e-mail: 
 

Čas 

7:30 – 8:30 hod.

9:00 – 13:00 hod.

13:00 – 14:00 hod

14:00 – 19:00 hod.

:00 – 20:30 hod.

* změny v
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 mezinárodní

, dorost, junioři, senio
(postupové kategorie na MČR - ml.žáci, st.žáci, dorost, junioři

!!! NOVÉ VĚKOVÉ A VÁHOVÉ KATEGORIE WKF!!! 

31.květen 200

sportovní hala SPOLCHEMIE 
Ústí nad Labem, Czech Republic

 Kamura-
Internet: www.kamura.cz

Leška Martin

Internet: www.kamura.cz
mail: karate@kamura.cz

8:30 hod. Prezentace, platba startovného (KUMITE až do 1

13:00 hod. KATA jednotlivci, team

14:00 hod Slavností ceremoniál, vyhlášení kata

:00 hod. KUMITE jednotlivci, team

20:30 hod. Vyhlášení kumite

* změny v programu jsou pořadatelem vyhrazeny
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senioři –

ml.žáci, st.žáci, dorost, junioři
 

!!! NOVÉ VĚKOVÉ A VÁHOVÉ KATEGORIE WKF!!! 
 

.květen 200
 

sportovní hala SPOLCHEMIE 
Ústí nad Labem, Czech Republic

-ryu shotokan, Ústí n.L.
Internet: www.kamura.cz

Leška Martin, tel.: 603 59 

www.kamura.cz
karate@kamura.cz

Prezentace, platba startovného (KUMITE až do 1

KATA jednotlivci, team

Slavností ceremoniál, vyhlášení kata

KUMITE jednotlivci, team

Vyhlášení kumite

programu jsou pořadatelem vyhrazeny

      KKKA
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ezinárodní
– jednotlivci + družstva

ml.žáci, st.žáci, dorost, junioři

!!! NOVÉ VĚKOVÉ A VÁHOVÉ KATEGORIE WKF!!! 

.květen 200

sportovní hala SPOLCHEMIE 
Ústí nad Labem, Czech Republic

ryu shotokan, Ústí n.L.
Internet: www.kamura.cz 

tel.: 603 59 57 98, 47 277 75 38

www.kamura.cz 
karate@kamura.cz 

Program

Prezentace, platba startovného (KUMITE až do 1

KATA jednotlivci, team 

Slavností ceremoniál, vyhlášení kata

KUMITE jednotlivci, team 

Vyhlášení kumite + zakončení turnaje

programu jsou pořadatelem vyhrazeny

KKKAAARRR
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ezinárodního 
jednotlivci + družstva

ml.žáci, st.žáci, dorost, junioři – kata a kumite jednotlivců)

!!! NOVÉ VĚKOVÉ A VÁHOVÉ KATEGORIE WKF!!! 

.květen 2008  

sportovní hala SPOLCHEMIE –
Ústí nad Labem, Czech Republic

ryu shotokan, Ústí n.L. 

57 98, 47 277 75 38

 
 

Program 

Prezentace, platba startovného (KUMITE až do 1

Slavností ceremoniál, vyhlášení kata 

 

+ zakončení turnaje

programu jsou pořadatelem vyhrazeny * 
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 pohár

jednotlivci + družstva
kata a kumite jednotlivců)

!!! NOVÉ VĚKOVÉ A VÁHOVÉ KATEGORIE WKF!!! 

 

– Klíše
Ústí nad Labem, Czech Republic 

  

57 98, 47 277 75 38 

 

Prezentace, platba startovného (KUMITE až do 1

 

+ zakončení turnaje 

TTTEEE   

poháru 
jednotlivci + družstva 

kata a kumite jednotlivců)

!!! NOVÉ VĚKOVÉ A VÁHOVÉ KATEGORIE WKF!!! 

Klíše 

 

 

Prezentace, platba startovného (KUMITE až do 12:00 hod.)

   

 
 

kata a kumite jednotlivců) 

!!! NOVÉ VĚKOVÉ A VÁHOVÉ KATEGORIE WKF!!!   

hod.) 



 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 
 
 
Podmínky účasti:

Přihlášky:

 
 
 
 
Startovné:

 
 
 
Ceny:  

 
 
 
Ubytování:
HOTELY: 

UBYTOVNY:

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Podmínky účasti: 

Přihlášky:  Předem dle přílohy nejpozději do
na
Dodržujte prosím předloženou přihlášku !!

Startovné:  150 Kč
15
300 Kč 

  1.místo 
2.
účastnický certifikát
věcné ceny sponzorů
nejúspěšnější družstvo 

Ubytování:   nutno si předem rezervovat a zajistit sami
 INTERHOTEL BOHEMIA: 

HOTEL VLADIMIR ***: tel. 475 235 111, 475 209 222
UBYTOVNY: EKOPROS

SKP SEVER: tel. 472 774 251
                                  +další na 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 zdravotní prohlídka ne starší 1 roku
platný průkaz karate, známka ČSKe pro rok 200
povinné vybavení závodníka dle ČSKe (chrániče) + vlastní šerpy
- KATA -
- KUMITE 
 
 
 

Předem dle přílohy nejpozději do
na e-mail: 
Dodržujte prosím předloženou přihlášku !!

150 Kč kata a kumite jednotlivci 
150 Kč kata team
300 Kč kumite team

1.místo – pohár, medaile, diplom
2.-3.místo 
účastnický certifikát
věcné ceny sponzorů
nejúspěšnější družstvo 

nutno si předem rezervovat a zajistit sami
INTERHOTEL BOHEMIA: 
HOTEL VLADIMIR ***: tel. 475 235 111, 475 209 222
EKOPROS.
SKP SEVER: tel. 472 774 251
+další na www.usti

ZÁKLADNÍ INFORMACE

zdravotní prohlídka ne starší 1 roku
platný průkaz karate, známka ČSKe pro rok 200
povinné vybavení závodníka dle ČSKe (chrániče) + vlastní šerpy

- od 8.kyu 
KUMITE - min. 6.kyu

Předem dle přílohy nejpozději do
mail: karate@kamura.cz

Dodržujte prosím předloženou přihlášku !!

kata a kumite jednotlivci 
kata team 
kumite team

pohár, medaile, diplom
3.místo – medaile, diplom

účastnický certifikát pro všechny soutěžící
věcné ceny sponzorů
nejúspěšnější družstvo 

nutno si předem rezervovat a zajistit sami
INTERHOTEL BOHEMIA: 
HOTEL VLADIMIR ***: tel. 475 235 111, 475 209 222

.: tel. 477 115 161
SKP SEVER: tel. 472 774 251

www.usti-nad-

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

zdravotní prohlídka ne starší 1 roku
platný průkaz karate, známka ČSKe pro rok 200
povinné vybavení závodníka dle ČSKe (chrániče) + vlastní šerpy

 
min. 6.kyu 

Předem dle přílohy nejpozději do
karate@kamura.cz

Dodržujte prosím předloženou přihlášku !!

kata a kumite jednotlivci 

kumite team 

pohár, medaile, diplom
medaile, diplom 

pro všechny soutěžící
věcné ceny sponzorů 
nejúspěšnější družstvo – velký pohár

nutno si předem rezervovat a zajistit sami
INTERHOTEL BOHEMIA: tel. 475 311 111, 475 311 300
HOTEL VLADIMIR ***: tel. 475 235 111, 475 209 222

115 161 
SKP SEVER: tel. 472 774 251 

-labem.cz 

zdravotní prohlídka ne starší 1 roku 
platný průkaz karate, známka ČSKe pro rok 200
povinné vybavení závodníka dle ČSKe (chrániče) + vlastní šerpy

Předem dle přílohy nejpozději do 28.5.2007
karate@kamura.cz 

Dodržujte prosím předloženou přihlášku !!

kata a kumite jednotlivci  

pohár, medaile, diplom 

pro všechny soutěžící

velký pohár

nutno si předem rezervovat a zajistit sami
tel. 475 311 111, 475 311 300

HOTEL VLADIMIR ***: tel. 475 235 111, 475 209 222

platný průkaz karate, známka ČSKe pro rok 2008
povinné vybavení závodníka dle ČSKe (chrániče) + vlastní šerpy

.5.2007 

Dodržujte prosím předloženou přihlášku !! 

pro všechny soutěžící 

velký pohár 

nutno si předem rezervovat a zajistit sami 
tel. 475 311 111, 475 311 300

HOTEL VLADIMIR ***: tel. 475 235 111, 475 209 222

termín pro přihlášení !!!

8 
povinné vybavení závodníka dle ČSKe (chrániče) + vlastní šerpy

tel. 475 311 111, 475 311 300 
HOTEL VLADIMIR ***: tel. 475 235 111, 475 209 222 

!!! dodržte
termín pro přihlášení !!!

povinné vybavení závodníka dle ČSKe (chrániče) + vlastní šerpy 

dodržte prosím 
termín pro přihlášení !!!

prosím 
termín pro přihlášení !!! 



 
 

KATEGORIE A PRAVIDLA 
 
 

Kategorie: 
 
KATA individual         7-11 let - chlapci, dívky     (postupová kategorie na MČR)
   12-13 let - chlapci, dívky     (postupová kategorie na MČR)
   14-15 let – dorostenci, dorostenky    (postupová kategorie na MČR) 

 16-17 let – junioři, juniorky    (postupová kategorie na MČR)
  +18 let -  muži, ženy 

 
KATA team       -11 let – chlapci, dívky     
   12-13 let – chlapci, dívky  

 14-17let –junioři 
  +18 let – muži, ženy 

 
KUMITE individual  7–11 let chlapci  -30,-35,-41,+41kg      (postupová kategorie na MČR)
   7–11 let dívky   –35,+35 kg   (postupová kategorie na MČR)
   12-13 let chlapci  -39,-45,-52,-60,+60 kg   (postupová kategorie na MČR)
   12-13 let dívky   -42,-50,+50 kg   (postupová kategorie na MČR)
   14-15 let dorostenci –52,-57,-63,-70,+70 kg       (postupová kategorie na MČR)
   14-15 let dorostenky –47 -54,+54 kg     (postupová kategorie na MČR)
   16-17 let junioři  -55,-61,-68,-76,+76 kg, OPEN (postupová kategorie na MČR)
   16-17 let juniorky –48,-53,-59,+59 kg, OPEN    (postupová kategorie na MČR)
   +18 let muži   –60,-70,-80,+80 kg, OPEN 
   +18 let ženy   –53,-60,+60 kg, OPEN 

 
 

KUMITE team  15-17 let – dorostenci,dorostenky 
+18 let –  muži, ženy  

 
postupová kategorie na MČR – výsledky se budou započítávat do postupového žebříčku na MČR (14 nejlepších 
závodníků v každé kategorii z konečného žebříčku) – závodníci mohou startovat buď ve své věkové kategorii 
nebo ve své  nominační kategorii (věková kategorie závodníka v době MČR mládeže 2008 – MČR žáků: 
7.12.2008, MČR dorostu a juniorů: 6.12.2008). Pro start v nominační kategorii není třeba ostaršení.  
 

Pravidla:  
 
KATA individual   7-11 let – libovolné kata, může se opakovat pouze 2x 

12-13 let – libovolné kata, nesmí opakovat 
14-15 let – pravidla WKF 
   +16let – pravidla WKF 

 
KATA team      -11 let – libovolné kata, může se opakovat pouze 2x, finále bunkai 

12-13 let – libovolné kata, nesmí opakovat, finále bunkai 
14-17 let – pravidla WKF  
  +16 let – pravidla WKF 

 
KUMITE individual   7-11,– zápas 1.30 min 
   12-13 let, 14-15, 16-17 let – zápas 2.min 

+18 let – zápas 3/2.min (muži/ženy) 
  podmínka startu v kumite individual je kromě platného průkazu také minimálně 6.kyu 
  u kategorií 14-15, 16-17, +18 let jsou povinné chrániče holení a nártů 
 

KUMITE team  team se skládá ze 3 závodníků !!! 
Zápasový čas 2.min 

 
• změny v kategoriích a pravidlech jsou organizátorem vyhrazeny *  

 



 

PŘIHLÁŠKA 
X.II CZECH KARATE GRAND PRIX, ÚSTÍ N.L.–mezinárodní pohár mládeže a dospělých 

 
Karate klub:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vedoucí družstva:……………………………………Tel., e-mail:………………………………………… 
 
Země:………………..……………………….…………… Město:……………………………………………… 

 
 

Přihláška pro jednotlivce 
Č: Příjmení, jméno Datum 

narození 
muž / žena Kata Kumite Váha 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
 

Přihláška pro team 
Č: Team muž/žena Kata team Kumite team 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 


