
                                                   

                PROPOZICE 

KRAJSKÁ LIGA KARATE – 2. KOLO 

  STRAKONICE 16. 4. 2011 

Pořadatel       Cobra Ryu Strakonice 

Místo konání      Sportovní hala STARZ, Máchova 1113,Strakonice 

Ředitel soutěže      Petr Petřík, Tel.:602 463 655 

Lékař             zajistí pořadatel soutěže 

Rozhodčí       deleguje JčSKe 

Časový harmonogram         8:00 – 8:30 prezence  (kumite do 11,00) 

      9:00 zahájení soutěže kata, 

    12:00 slavnostní nástup, předání cen za kata  

    13:00 zahájení soutěže kumite  

    18:00 předpokládaný konec soutěže 

Startovné       150,- Kč  

Soutěžní pravidla       soutěží se dle platných pravidel WKF + dodatky ČSKe   a JčSKe 

Soutěžní discipliny  všechny platné dle soutěžního řádu ČSKe 

Kata:  ml.žáci, žákyně do 11 let,, st. žáci, žákyně 12-13 let, dorostenci, dorostenky 14 -15 let ,   

junioři, juniorky 16-17 let, muži,  ženy  + 16 let, kata teamy, juniorské kata teamy 14-17 let 

Kumite:  ml.žáci -30kg, -35kg, -41kg, +41kg, ml. žákyně -35kg, +35kg,, st. žáci -39kg, -45kg,          

-52kg, -60kg, +60kg, st. žákyně -42kg, -50kg, +50kg, dorostenci -52kg, -57kg, -63kg,                     

-70kg, +70kg, dorostenky -47kg, -54kg, +54kg, junioři -55kg, -61kg, -68kg, - 76kg, +76kg,  

juniorky -48kg, -53kg, -59kg, +59kg, muži( +18 let) -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, BRH  

ženy   (+ 18 let) -50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg, BRH 

Ceny    medaile a diplom 

Přihlášky soupisku zasílejte nejpozději do 15.4. 2010 na STK: Dobrin Stojčev, email: 

dodo.fzr@centrum.cz  a   petrik@cobrasecurity.cz   

mailto:dodo.fzr@centrum.cz
mailto:petrik@cobrasecurity.cz


Změny a některé stávající důležité body  v pravidlech při soutěžích JčSKe :   

soutěž kata    

mladší žáci mohou každou kata 1x opakovat 

starší žáci nemají  ŠITEI kata, nemohou kata opakovat, poslední 4 závodníci cvičí kata 

ze seznamu  TOKUI  kata, bez dodatků. 

dorostenci, junioři, senioři dle WKF , SHITEI+TOKUI podle počtu závodníků, neopakuje se. 

Pro kata týmy platí, že závodníci mohou startovat v týmu za tu kategorii, do které přísluší nejstarší závodník 

v týmu, a to bez ohledu na skutečnost, v jaké kategorii jednotlivců závodníci v týmu startují.  

soutěž kumite 

Chrániče nohou dle  pravidel WKF, čili povinné pro všechny kategorie chrániče holení i nártů. Barva chráničů nártů 

musí být shodná s barvou pásku, barva chráničů holení nikoliv. 

 

 

 


