
                   pořádá
   Mistrovství české republiky

  v kickboxu
        2007

Fullcontact,semicontact,formy,aerokick

Datum konání: 12.10.- 13.10.2007
Místo konání: Sportovní hala Čapkova – při výjezdu z Klatov ve směru na Plánici
Pořadatel turnaje: SK CHB GYM o.s. z pověření ČSFu
Ředitel turnaje: Bohuslav Chudáček: tel.608 277277 email:chbgym@investtel.cz
Startovné: dospělí 300 kč, dvojitý a vícenásobný start 500 Kč

žáci a junioři 200 Kč, dvojitý a vícenásobný start 300 Kč
Předpis: Fullcontact muži, ženy eliminace 2x2 min finále 3x2 min

Semicontact muži, ženy eliminace 1x2 min.     finále 2x2 min.
Semicontact mladší žáci, starší žáci, junioři

eliminace 1x2 min. finále 1x2 min.
                                    Formy (hard, soft, free – všechny věkové kategorie)
                                    Aerokick

Program: 12.10.2007
prezentace 18.00 – 21.00
13.10.2007
7.00- 8.30 prezentace, vážení
8.30- 9.30 losování

                                   10.00 zahájení soutěží MČR všech vypsaných kategorii
19.00 galavečer - slavnostní finále vybraných kategorií - jen fullcontact

Pravidla: dle pravidel ČSFu
Povinné vybavení: dle pravidel ČSFu

http://zbozi.seznam.cz/searchScreen?q=ceska%20vlajka&r=hint


Hlavní rozhodčí: Jan Plaček
Váhové kategorie: fullcontact  muži -54kg,-57 kg,-60 kg,-63,5 kg,-67 kg,-71 kg,-75 kg,-81 kg,-91 kg,+91 kg

fullcontact  ženy  -55 kg,-60 kg, -65 kg, +65 kg
semicontact mladší žáci (7-11 let)  -30 kg,  -35 kg,  -40 kg, +40 kg

                                           semicontact mladší žákyně (7- 11 let) – 30 kg, -35 kg, -40 kg, + 40 kg
                                           semicontact starší žáci (12- 15 let) -40 kg, - 45 kg, -50 kg, + 50 kg
                                           semicontact starší žákyně (12- 15 let) -40 kg, - 45 kg, -50 kg, + 50 kg
                                           semicontact junioři (16- 18 let) -50 kg, - 55 kg, - 60 kg, -67 kg, -71 kg, +71 kg

semicontact juniorky (16- 18 let) -45 kg, - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg
semicontact muži  -60 kg,-67 kg,-71 kg,-75 kg,-81 kg,-91 kg,+91 kg
semicontact ženy -55 kg,-60 kg,-65 kg,+65 kg

Podmínky startu:
Startující ve všech disciplínách mladší 18 let musí mít notářsky ověřený písemný souhlas (revers)
zákonných zástupců. Lékařská prohlídka v průkazu ČSFu nesmí byt starší jednoho roku. Na
MČR mohou startovat pouze amatéři registrovaní pod ČSFu s minimálně třemi prokazatelnými
starty v plnokontaktní disciplíně, ve které budou závodit.

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude nikdo
připuštěn ke startu!!!

Ubytování: zajišťuje každý sám

Nepřehlédněte

Apartmány Mírovka, Klatovy
Apartmány cca. 1km od centra Klatov,
krásný výhled na panorama Klatov a
Šumavu. Zahrada, terasa, grilování,

bazén.

Apartmány Toman, Strážov na Šumavě
Apartmány v nově zrekonstruovaném

objektu, velká terasa, bazén, zahradní gril,
pro turisty, sportovce i relaxaci.

Autocamping Klatovy
Stany i obytné přívěsy u řeky Úhlavy v

sousedství koupaliště a krytého bazénu.

Country Saloon Beňovy - Klatovy
Steak - Restaurant - Penzion. Stylové

ubytování, restaurace, taneční zábavy s
živou country muzikou.

Hotel Rozvoj - Kittler Klatovy
Restaurace, vinárna, ubytování nedaleko

centra Klatov.

Hotel Sport, Klatovy
Hotel v prostorách sportovního areálu Pod
Hůrkou. Ideální podmínky nejen pro

sportovní soustředění.

http://www.sumavanet.cz/apartmanymirovka
http://www.sumavanet.cz/apartmanymirovka
http://www.sumavanet.cz/apartmanytoman
http://www.sumavanet.cz/apartmanytoman
http://www.klatovynet.cz/kemp
http://www.klatovynet.cz/kemp
http://sumava.net/saloonbenovy
http://sumava.net/saloonbenovy
http://www.klatovynet.cz/rozvoj
http://www.klatovynet.cz/rozvoj
http://www.klatovynet.cz/hotelsport
http://www.klatovynet.cz/hotelsport


Pension Motorest u Hrachů
Nově postavený pension 1 km od Klatov,
restaurace, terasa,.. Vhodné i pro rodinné

a firemní akce. (*I)

Pension Nela, Klatovy
Novostavba, rodinná atmosféra, 5 minut

chůze od centra. Garáže.

Pension Royal, Janovice na Úhlavou
Pension na okraji městečka, pod hradem
Klenová. V blízkosti moderně vybavená
tělocvična, tenisový kurt a malý venkovní

bazén.

Penzion U Hejtmana, Klatovy
Penzion ve středu města 20 metrů od
náměstí , vlastní hlídané parkoviště.

PRINC Klatovy
restaurant, bar, pension

Kvalitní restaurace a pension v centru
Klatov při silnici z Plzně na Železnou Rudu.

Rekreační zařízení DDM
Hojsova Stráž - blízko vleku, turistické
stezky,.. Kunkovice u Čachrova. Obě

zařízení vhodná pro skupinové pobyty.

Restaurant a pizzerie Mannhattan,
Klatovy

Speciality italské kuchyně, tradiční
receptury. Steaky. WiFi Free Zone, velká

krytá terasa s nádherným výhledem.

Turistická ubytovna Klatovy
Celoroční provoz. Čtyř a šesti lůžkové

pokoje na zimním stadionu.

Chatová osada Nad rybníkem, Hnačov
Ubytování, restaurace, koupání, turistika,

osvětlené hřiště, půjčovna sportovních
potřeb, výlety na Šumavu. (*I)

Farma Habartice u Klatov
Chalupa v lese na samotě, bezbariérový
přístup. Koně, sauna. Rybník na koupání

ve vsi. Krásné zimní pobyty. (*I)

Hostinec - penzion "Poprda", Klatovy
Nově zrekonstruovaný penzion v centru

Klatov s tradičním hostincem se
šumavskými jídly. (*I)

Hotel Rual, Poborovice u Klatov
Hotel, restaurant a kemp v krásném

prostředí při řece Úhlavě, 4km od Klatov.
Terasa, gril, čerství pstruzi. Vhodné i pro

školení. (*I)

Penzion a restaurace Bližanovy
Penzion je v malebné obci chráněné
krajiny, krásná příroda. Houbaření,

cykloturistika, vodní sporty. Zahradní

Penzion Skřivánek, Klatovy - Luby
Klidné prostředí na samém okraji města,
nádherný výhled na Klatovy a Šumavu.
Ideální pro celoroční dovolenou a různé

Relax areál Hnačov
Rekreace a relaxace, rekondice, fotbalová

a sportovní soustředění, oslavy.
Restaurace, cafebar. Masáže, fitnes,

http://www.sumava.net/uhrachu
http://www.sumava.net/uhrachu
http://www.klatovynet.cz/pension-nela
http://www.klatovynet.cz/pension-nela
http://www.sumavanet.cz/royal
http://www.sumavanet.cz/royal
http://uhejtmana.klatovynet.cz/
http://uhejtmana.klatovynet.cz/
http://www.klatovynet.cz/princ
http://www.klatovynet.cz/princ
http://www.klatovynet.cz/princ
http://ddm.klatovy.cz/ddm/ubytovani.asp
http://ddm.klatovy.cz/ddm/ubytovani.asp
http://www.manhattan.klatovynet.cz/
http://www.manhattan.klatovynet.cz/
http://www.manhattan.klatovynet.cz/
http://www.klatovynet.cz/ts/ubytovna/default.asp?typ=snet
http://www.klatovynet.cz/ts/ubytovna/default.asp?typ=snet
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.friami.cz
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.friami.cz
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=calverova.jizdarna.cz
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=calverova.jizdarna.cz
http://www.sumavanet.cz/poprda
http://www.sumavanet.cz/poprda
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.rual.cz
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.rual.cz
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.blizanovy.cz
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.blizanovy.cz
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.sweb.cz/jitka.pyskova
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.sweb.cz/jitka.pyskova
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.hnacov.unas.cz
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.hnacov.unas.cz


terasa s krbem. (*I) sportovní akce. (*I) vodní sporty. (*I)

Wellness Hotel Central***, Klatovy
V klidné části Klatov nedaleko centra.

Vybavení pro pořádání kongresů,
seminářů. Rauty, oslavy. Aktivní sportovní

dovolená. (*I)

Dejte nový rozměr své reklamě.

Přehled ubytování v Klatovech

Hotel Rozvoj Rozvoj 110 tel. 376 311 609
Hotel Central Masarykova 300 tel. 376 314 571
Hotel Ennius Randova 111 tel. 376 320 567
Hotel Karafiát 5.května 112 tel. 376 310 321
Hotel Sport - Hoop Camps Domažlická 609 tel. 376 310 910
Hotel Beránek Rybníčky 506 tel. 376 312 348
Hotel Rual Poborovice 13 tel. 774 547 754
Penzion U Hejtmana Kpt. Jaroše 145 tel. 376 317 918
Penzion a restaurace
Klatovský dvůr Domažlická 188 tel. 376 321 517

Penzion a restaurant Princ Tyršova 132 tel. 376 315 088
Penzion - hostinec Poprda Plánická 35 tel. 376 316 297
Penzion Horejšová Milena 5.května 654 tel. 376 313 282
Penzion- restaurant Jockey
Club Vídeňská 32 tel. 376 313 060

Penzion a restaurace U
Parku Havlíčkova 235 tel. 376 310 083

Penzion Na Úhlavě Dr. Sedláka 461 tel. 376 311 674
Penzion Nela Gorkého 840 tel. 376 314 487
Penzion - restaurant -
Country saloon Beňovy 8 tel. 376 313 338

Pension Motorest u Hrachů Sobětice 59 tel. 376 311 375
Penzion Skřivánek Klatovy - Luby tel. 603 164 806
Apartmán v historickém
městě Klatovy B. Němcová 165/4 tel. 376 321 063

Rodinný dům - apartmány Krameriova 164, Klatovy tel. 777 687 288
Apartmány Šibíkovi Luby 52, Klatovy tel. 376324025,728866744
Apartmán Studentská 288, Klatovy tel. 603 148 238
Turistická ubytovna - zimní
stadion Nerudova 721 tel. 376 311 845

Ubytování Krinesová Hana Lesní 652 tel. 376 315 461

http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.centralkt.cz
http://www.klatovynet.cz/www/redir.asp?url=www.centralkt.cz
http://www.klatovynet.cz/projekt
http://www.klatovynet.cz/projekt
http://www.sumavanet.cz/rozvoj
http://www.sumavanet.cz/hotelsport
http://www.sumavanet.cz/www/redir.asp?url=www.rual.cz
http://uhejtmana.klatovynet.cz/
http://www.sumavanet.cz/princ
http://www.sumavanet.cz/poprda
http://www.sumavanet.cz/pension-nela
http://sumava.net/saloonbenovy
http://sumava.net/saloonbenovy
http://www.sumava.net/uhrachu
http://sumavanet.cz/www/redir.asp?url=www.sweb.cz/jitka.pyskova
http://www.klatovynet.cz/ts/ubytovna
http://www.klatovynet.cz/ts/ubytovna


Ubytovna Klausová Eva Plzeňská 664 tel. 376 314 177
Ubytovna - penzion Holíková
Miloslava Nádražní 51 tel. 376 310 742

Info: Bohuslav Chudáček: tel.608277277
                                                                        Email: chbgym@investtel.cz
                                                                        Web: www.chbgym.cz

mailto:chbgym@investtel.cz
http://www.chbgym.cz/
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