
 

 

  

Ústecký Krajský Svaz Karate – SPORT UNION Ústí n. L. 
                                                         pořádají 
 

ONLINE TURNAJ TALENTOVANÉ 

MLÁDEŽE KATA 2021 
Datum konání:  zaslání videonahrávek kata od 29.03.2021 do 15.04.2021 
 
Startují:  otevřený turnaj i pro závodníky z jiných krajů a zahraničí 
 
Ředitel soutěže:  Mgr. Josef Rajchert, info@karate-rajchert.cz, 602 421 764 
 
Úsek STK:   David Bázler, stk@usteckekarate.cz, 605 771 583 
 
Rozhodčí:   Hlavní rozhodčí Vladimír Janda, zajistí sbor rozhodčích 
 
Startovné:  200,- Kč za jednotlivce,  
   100,- Kč za jednotlivce v kategorii 8.-7.kyu 
 
Přihlášky:  přihlášení přes formulář na webu ÚKSKe 

(https://registrace.usteckekarate.cz/) 
 od 29.03.2021 do 15.04.2021 
 
Způsob zaslání: internetový odkaz na YouTube, úschovna.cz, Dropbox, Disk Google 

apod. … 
 
Způsob soutěže: 
Startující zašlou videa dvou libovolných soutěžních sestav kata (jedna – opakovaná 
sestava, slouží k postupovým kolům, druhá sestava pro finálové utkání)  
Losovaný pavouk s celou repasáží, dvě třetí místa. 
 
Losování:  proběhne v den soutěže po registraci závodníků a včasném zaplacení 

startovného – 18 309 2154/0300, v. s.160421, název klubu 
 
Předpis:   Soutěží se dle pravidel WKF, včetně doplňků ČSKe. 
Startující subjekt zašle na email STK startovní listinu s vyznačením kategorie 
startu/startovného. 
 
Kategorie:  dle rozdělení STK ÚKSKe /ČSKe 
 
Disciplíny: 
KATA jednotlivci 
KATA žactvo 8.-7.kyu:  ml. žáci 5-9 let, ml. žákyně  5-9 let 
(zvláštní kategorie mládež) ml. žáci 10-11 let, ml. žákyně  10-11 let 

st. žáci 12-13 let., st. žákyně  12-13 let 
KATA žactvo:   ml. žáci 7-9 let, ml. žákyně  7-9 let 

ml. žáci 10-11 let, ml. žákyně  10-11 let 
st. žáci 12-13 let, st. žákyně  12-13 let 

KATA dorost:   dorostenci 14-15 let, dorostenky  14-15 let 
KATA junioři:   junioři  16-17 let, juniorky  16-17 let 
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Startují členové oddílů a klubů karate ČSKe, zahraniční závodníci, min. 8. kyu. 
 
Podmínka účasti:  
Video natočené z pozice hl. rozhodčího! 
Rozlišení videa nejméně 720p. 
Na začátku každého videa sdělí závodník své jméno, „Online turnaj talentované mládeže 
2021“ a název kata. 
Příklad: „Jan Novák“ „Online turnaj talentované mládeže 2021“, „Kata Unsu!“ 
 
Platný průkaz ČSKe, ČUBU, registrace ČSKe 2021, včasná úhrada startovného 
 
Ceny:   Pohár, medaile, diplom, cena sponzorů 
 
Časový rozvrh: 
Konec přihlašování: Přihlaste své závodníky nejpozději do 15.04.2021. 
 
Vyhodnocení: Kontrola a zhodnocení videí proběhne 17.04.2021. 
 
Vyhlášení výsledků: Výsledková listina bude vyvěšena na webových stránkách ÚKSKe 

(https://usteckekarate.cz/) 18.04.2021. 
 
Ceny a diplomy budou předány osobně zástupcům klubů v Ústí nad Labem, ev. zaslány 
poštou. 
 
V případě dotazů ohledně průběhu soutěže kontaktujte úsek STK, popř. ředitele soutěže.  
 

Akci podporují: 

 

Magistrát města Ústí nad Labem 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Ústecký krajský svaz karate 
 
 

 
 
Mgr. Josef Rajchert,        David Bázler, 
    předseda ÚKSKe             úsek STK 
 

Vladimír Janda, 
úsek rozhodčích 

https://usteckekarate.cz/

