Májový pohár nadějí karate
Pod záštitou starosty města Lovosic,
Ing. Milana Diana, Ph.D.,
SHOTOKAN KLUB RAJCHERT SPORT UNION
Datum soutěže:
Místo konání:
Pořadatelský tým:
Přihlášky
Hlavní rozhodčí:

5.6.2022, neděle
Sportovní hala CHEMIK Lovosice
Mgr. Josef Rajchert,
mob.602 421 764
Josef Rajchert junior, mob.722 680 681
www.karate-rajchert.cz
přes databázi : www.czechkarate.cz, Přihlášky na akce,
- bez platby(na místě).
Vladimír Janda, nominovaní rozhodčí ČSKe a regionu

Pravidla:
Startují :
Kata:

WKF s dodatky ČSKe, ÚKSKe
Závodníci v kata a kumite žákovských kategorií ČSKe, ÚKSKe
Start v kata i kumite pouze v jedné kategorii!

KATA jednotlivci

žáci a žákyně 8.- 7. kyu
žáci 5-9 let, žákyně 5-9 let,
žáci 10-13 let a žákyně 10-13 let
min.8. kyu.
mladší žáci
7 - 9 let
mladší žákyně
7 - 9 let
mladší žákyně 10- 11 let
mladší žáci
10- 11 let
starší žáci
12- 13 let
starší žákyně
12- 13 let
dorost žákyně
14- 15 let
dorostenci
14-15 let
mladší žáci
7- 10 let
mladší žákyně
7- 10 let
starší žáci
11-13 let
starší žákyně
11-13 let
dorostenky
14 -15 let
dorostenci
14- 15 let

KATA jednotlivci:

KATA tým:

KUMITE jednotlivci:

pouze od 6.kyu !! (registrace na www.czechkarate.cz)
kategorie dle ČSKe, systém přihlašování nabídne zařazení.
Do 15 let včetně.

KUMITE jednotlivci:
mladší žákyně 7 - 9 let (-30 kg, +30 kg)
mladší žáci
7 - 9 let (-27 kg, -32 kg, +32 kg)
mladší žákyně 10 - 11 let (-35 kg, -42 kg, +42 kg)
mladší žáci
10 - 11 let (-30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg)
starší žákyně 12 - 13 let (-42 kg, -50 kg, +50 kg)
starší žáci
12 - 13 let (-39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg)
dorostenci
14 - 15 let ( -52, -57, -63, -70, + 70 kg)
dorostenky
14 - 15 let (-47, -54, +54 kg)
Povinné chrániče zubů, rukou a kompletní nohou, dívky hrudníku,
viz WKF. Žákům doporučeny chrániče na genitálie.

Startovné:

200,-Kč za jednotlivce (pokryto kata i kumite)
Protesty s poplatkem 300,-Kč

PROGRAM:
8:30 – 9:00

Upřesnění prezentace závodníků
Nominace prostřednictvím databáze ČSKe

9:00

Po rozlosování zahájení soutěže kata až po finále
Slavnostní nástup a předání cen kata cca12,00
Pokračování soutěže disciplínou kumite s plynulým předáváním
cen vítězům kategorií.

18:00

Předpokládané ukončení soutěže.

Ceny:

Poháry vítězům, medaile, diplom, ceny sponzorů
Zvláštní cena pro největší „Naději“ pro karate.

LOVOSICE

www.karate-rajchert.cz
www.usteckekarate.cz
www.czechkarate.cz

