


 

Propozice 

Mistrovství v karate JSK ČSKe 
Kategorie: žáci, dorost, junioři, U21 a senioři 

 

1. Pořadatel:  Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s. 

2. Datum soutěže: neděle 18. října 2015 

3. Místo konání:  Sportovní hala TJ TESLA Brno, Halasovo náměstí 7, Brno Lesná 

4. Ředitel soutěže: Bronislav PUZRLA, tel.: 607 189 305, puzrla@gojuryu.cz 

5. Rozhodčí: hlavní rozhodčí Jaromír Musil, ostatní deleguje úsek rozhodčích 

JSK ČSKe 

6. Lékař:   zajišťuje pořadatel 

7. Pravidla soutěže: dle pravidel WKF a dodatků ČSKe 

8. Časový harmonogram: 

 8:00 – 8:30 prezentace KATA 

 9:00  zahájení soutěže KATA 

 Do 10:00 upřesnění prezentace KUMITE 

 12:00  předpokládané zahájení soutěže kumite 

 

9. Kategorie Národního poháru 

 KATA:       

 Ml. žáci a žákyně I: 7 až 9let včetně  Junioři:  16 až 17 let včetně  

 Ml. žáci a žákyně II: 10 až 11 let včetně  Juniorky:  16 až 17 let včetně  

 St. žáci a žákyně: 12 až 13 let včetně  Muži U21: 18 až 20 let včetně  

 Dorostenci:  14 až 15 let včetně  Ženy U21: 18 až 20 let včetně  

 Dorostenky:  14 až 15 let včetně  Senioři: 16 a více  

         Seniorky: 16 a více 

  

 KUMITE: (podmínkou je minimálně STV 6.kyu) 

 Mladší žáci I:  7 až 9 let  -27 kg, -32 kg, +32 kg 

 Mladší žáci II:  10 až 11 let  -30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg 

 Starší žáci:  12 až 13 let  -39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg 

 Dorostenci:  14 až 15 let  -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

 Mladší žákyně I:  7 až 9 let  -30 kg, +30 kg 

 Mladší žákyně II: 10 až 11 let  -35 kg, +35 kg 

 Starší žákyně:  12 až 13 let  -42 kg, -50 kg, +50 kg 

 Dorostenky:  14 až 15 let  -47 kg, -54 kg, +54 kg 

 Junioři:   16 až 17 let   -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg 



 

  

  

  

 Juniorky:  16 až 17 let   -48kg, -53kg, -59kg, +59kg 

 Muži U21:  18 až 20 let   -68kg, -78kg, +78kg 

 Ženy U21:  18 až 20 let  -53kg, -60kg, +60kg 

 Senioři:   18 a více   -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, BRH 

 Seniorky:  18 a více  -50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg, BRH 

 

10. Startovné a přihlášení soutěž:  

 registrace na soutěž nejpozději do 15. 10. 2015 na e-mail stk@karate-jmk.cz 

 startovné za osobu 200,- Kč (splatné na místě při prezentaci) 

 dle soutěžního řádu – zástupce klubu při prezentaci, stvrzuje přihlášením závodníků na 

soutěž, že má od každého závodníka, resp. jeho zákonných zástupců, souhlas k přihlášení 

na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě které se může 

soutěže zúčastnit 

11. Protesty: s poplatkem 500,- Kč u hlavního rozhodčího 

 

12. Soutěžní podmínky:  průkaz karate, platná lékařská prohlídka a známka ČSKe na  

rok 2015 

 

13. Ceny:   1. – 3. místo – medaile a diplom 

 

14. Ubytování:  Zajišťuje každý sám na svoje náklady. 

 

15. Informace ke startu ve více kategoriích:(výňatek ze soutěžního řádu ČSKe) 

a) Závodníci spadající do kategorie kata junioři/juniorky mohou startovat rovněž 

v kategoriích kata muži/ženy; 

b) Závodníci spadající do kategorie U21 kata mužiU21/ženy U21 mohou startovat rovněž 

v kategoriích kata muži/ženy 

c) Závodníci spadající do kategorie kumite muži U21/ženy U21 mohou startovat rovněž 

v kategoriích kumite muži/ženy. 

 

Upozornění: 

 Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě neobsazení nebo minimálního 

obsazení kategorie 

 Mistrovská soutěž pro členy ČSKe neevidované v příslušných krajských svazech. 

 Datum přestupu do vyšší kategorie je 4. 12. 2015 

 

 

  Za pořadatele:    Za STK JSK ČSKe: 

  Bronislav Puzrla    Ing. Ladislav Jeleček 

 


