PROPOZICE

1. kolo Národního poháru mládeže
1. kolo ligy kumite týmů dorostu

Pořadatel:

TJ KOVO Praha

Datum soutěže:

sobota 28. 3. 2015

Místo konání:

Kladenská sportovní hala
Sportovců 818
272 01

Ředitel soutěže:

Kladno

Petra Adamiecová, bojova.umeni@seznam.cz
+420 608 678 848

Rozhodčí:

hlavní rozhodčí Jaroslav Nekola, ostatní deleguje úsek
rozhodčích ČSKe

Lékař:

zajišťuje pořadatel

Soutěžní podmínky:

platná členská známka na rok 2015, průkaz s platnou
lékařskou prohlídkou

Pravidla soutěže:

dle pravidel WKF a dodatků ČSKe

1. Časový harmonogram:






8:00 – 8:30 prezentace KATA – Národního poháru mládeže
9:00 – zahájení soutěže KATA – Národního poháru mládeže
do 10:30 upřesnění prezentace KUMITE – Národního poháru mládeže
po skončení soutěže kata slavnostní nástup a předáni medailí
po skončení Národního poháru mládeže, zahájení ligy kumite týmů dorostu

2. Kategorie Národního poháru:
KATA:





mladší žáci a žákyně
mladší žáci a žákyně
starší žáci a žákyně
dorostenci a dorostenky

7 až 9 let
10 až 11 let

KATA TÝM:





žáci:
7 až 13 let
žákyně:
7 až 13 let
dorostenci + junioři
dorostenky + juniorky

KUMITE:









mladší žáci:
mladší žáci:
starší žáci:
dorostenci:
mladší žákyně:
mladší žákyně:
starší žákyně:
dorostenky:

7 až 9 let
10 až 11 let

7 až 9 let
10 až 11 let

-27 kg, -32 kg, +32 kg
-30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg
-39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg
-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
-30 kg, +30 kg
-35 kg, +35 kg
-42 kg, -50 kg, +50 kg
-47 kg, -54 kg, +54 kg

LIGA KUMITE TÝMŮ DOROSTU:
Liga je otevřena pro kategorie dorostenci, dorostenky.
V rámci základního kola se týmy utkají vyřazovacím způsobem.
Registrace na ligu probíhá na každé kolo ligy zvlášť prostřednictvím databáze ČUBU.
Informace k lize dostupné na http://www.czechkarate.cz/articles/info-stk-k-lize-2015

3. Startovné a přihlášení na NP mládeže a ligu kumite týmů dorostu:







registrace na soutěž nejpozději do 25. 3. 2015 přes databázi ČUBU – www.cubu.info
startovné za každou kategorii 200,- Kč, kata tým 200,- Kč, kumite tým 200,- Kč
licence kouče 50,- Kč na závod, 100,- Kč na celou sezónu
platba startovného převodem na účet ČSKe nejpozději do 27. 3. 2015
po ukončení registrace nebude možno nikoho do registrovat
dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU, stvrzuje
přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců každého závodníka souhlas

k přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě
které se může soutěže zúčastnit

4. Protesty:


s poplatkem 300,- Kč u hlavního rozhodčího

5. Ceny:


1. – 3. místo diplom a medaile

Upozornění:




každý zaregistrovaný závodník a trenér, obdrží kartu, která je platná celý rok, v případě
ztráty nebo poškození bude vystaven duplikát za poplatek 100,- Kč
karta závodníka a trenéra bude vydána při první registraci závodníka nebo trenéra přes
databázi
startovné za nezúčastněné závodníky bude vráceno na základě zaslané žádosti a lékařské
prohlídky do 10ti dnů od data konání soutěže

Ostatní:
Kousek od haly je k dispozici velké parkoviště. Vstup do haly je vedle vstupu do aquaparku. V hale
je možno zakoupit občerstvení.

Za pořadatele:

Za STK ČSKe:

Petra Adamiecová

Jiří Kotala

