Sobota 28. 11.2015
Kategorie do 15 let – ještě jim nebylo 16 let.
Místo: Dójó Čech Akademy Black Belt - Sportovní hala bios Kladno, ul. Petra Bezruče 3368
Soutěžní disciplíny:
1. Karate Stripe-Kumite

- pro děti, které již mají nacvičený pohyb do kumite, ale nesplňují věkovou
ani technickou úroveň nároků pro disciplínu karate-kumite.
2. Karate Kata – dvoukolově - hodnocení pomocí bodů
3. Karate Kumite – volný zápas na body (1 x 1,5 min. nebo 1 x 2 min.)
4. Kickbox Lightcontact – pointstop (1 x 2 min.)
5. Fighting
6. Grappling
Hlavní rozhodčí: Aleš Hrách, III.DAN
Ředitel soutěže: Ing. Pavel Čech, VI.DAN
Pravidla soutěže: Soutěží se dle platných pravidel ČSKe/ČSBS – úprava je možná před soutěží po
poradě s trenéry a kouči.
Soutěžící: Amatéři bez rozdílu stylu – soutěží na vlastní nebezpečí.
Časový rozvrh:
Prezentace:
Karate: 8.30 – 9.00
Kumite 10.30
Kickbox / Fighting / Grappling: 12.30 – 13.00

Začátek zápasů:
9.30 Stripe-Kumite
10.30 Kata
11.30
13.30
Vyhlašování výsledků – průběžně.

Povinné protektory a oblečení: Dle pravidel Karate, Fightingu a Kickboxu
Startovné: 100,- Kč za jednotlivce - Dvojitý a další start 0,- Kč
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího s kaucí 500,- Kč
Ceny: Diplomy, medaile, pozor a také poháry – u vybraných disciplín

KUMITE, KICKBOX, FIGHTING, GRAPPLING: HMOTNOSTNÍ a VĚKOVÉ KATEGORIE (kg)
ŽÁCI a ŽÁKYNĚ
do 11 let - ještě jim není 12

-25

-30

-35

-40

-45

+45

JUNIOŘI a JUNIORKY
Od 12 do 15 let - ještě jim není 16

-35

-40

-45

-50

-55

+55

Pořadatel může upravit kategorie dle hmotnosti a věku přihlášených závodníků.
KARATE KATA – bez rozdílu stylu
1K

2K

3K

4K

5K

0.Kyu, 10. Kyu, 9. Kyu

8. Kyu

7. Kyu

6. Kyu

5. a vyšší Kyu

Pořadatel může upravit kategorie (zvláště 1K) dle věku, případně rozřadit na chlapci/dívky.

STRIPE-KUMITE – bez rozdílu stylu
V této kategorii startují děti, které se již naučili základům pohybu pro sportovní zápas. Jejich cílem
je v určeném čase odebrat soupeři co nejvíce stripů (stuhy), které mají oba závodníci zastrkané za
obi.
Závodníci obvykle startují bez rozdílu hmotnosti – pořadatel si vyhrazuje právo změnit skupiny dle
věku a výšky – po dohodě s kouči. V případě většího počtu dívek v kategorii – bude vyhlášena jejich
samostatná soutěž.

Sponzor turnaje:

