
 
 

 

Datum konání:  sobota 5.2.2022 

Místo konání:           Městská hala Modřice, Benešova 274, 664 42 Modřice 

Pořadatel:           Karate SK KP z.s. 

Hlavní rozhodčí:   Radek Červený 

Zástupce hl.rozhodčího: Rostislav Hrubý  

Ředitel soutěže:  Pavel Halva  

Informace:           Pavel Halva, E-mail: pavel.halva@email.cz , Tel: 602 257 753                

Zdravotník:         zajistí pořadatel   

Přihlášky:            nejpozději do 1.2.2022 na výše uvedené spojení   

Startovné:            300,- Kč (12 EUR) za osobu (poplatek zahrnuje účast v kumite i kata jednotlivců) 

    300,- Kč (12 EUR) za kata tým 
                                      

Věkové kategorie:           Nejmladší žáci   ročník 2014 a mladší 

                              Mladší žáci, žačky      ročník 2011 - 2013 

                                 Starší žáci, žačky     ročník 2008 – 2010 

                                 Kadeti, kadetky       ročník 2005 – 2007 

                                 Junioři, juniorky     ročník 2002 – 2004 

                                 Senior – muži, ženy     ročník 1987 - 2001 

    Master – muži, ženy  ročník 1967 – 1986 

Veteran – muži, ženy  ročník 1966 a starší 
                                

Disciplíny:    kata jednotlivci, jiyu-kumite jednotlivci  

kata tým - od starších žáků je vyžadována aplikace bunkai 
 

V případě nízkého počtu přihlášených mohou být některé kategorie sloučeny nebo 

zrušeny. Smíšené týmy (muži + ženy) nejsou povoleny. 
 

Pravidla:    tradiční karate, kata praporkový systém 
 

Technické omezení:  bez omezení 
 

Protesty:    u hlavního rozhodčího po složení poplatku 500,- Kč 
 

Časový rozvrh:   09:00 – 09:45   registrace  

                                09:45 – 10:00   porada rozhodčích 

                              10:00    zahájení soutěže 

  17:00              předpokládané ukončení soutěže  
                                     

Ceny:                    1. – 3. místo: diplom + medaile                          

                              Pohár pro nejúspěšnější oddíl  

 

V průběhu akce bude nutné dodržet aktuálně platná protiepidemická opatření. Protože vývoj situace je 

hodně proměnlivý, upřesníme podmínky konání bezprostředně před termínem soutěže. Všichni účastníci 

se přihlášením do soutěže zavazují aktuálně platná opatření dodržovat. Platná opatření je pořadatel 

povinnen vymáhat od všech účastníků i doprovodu. 

 

Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí, na kumite se doporučuje uzavřít úrazové pojištění.  
 

Všichni účastníci i diváci si sami odpovídají za vlastní odložené věci a oblečení. V šatnách budou 

k dispozici volné některé uzamykatelné šatní skříňky. Volné skříně však nelze garantovat. 

    



 
 
 
 

 
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (GDPR) Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s 
pořádáním sportovní akce v přihlášce či v jiné komunikaci. Tyto údaje jsou evidovány v rozsahu, nezbytném pro zajištění akce. 
Z důvodu realizace oprávněných zájmů našeho spolku a v souladu se zákonem 480/2004 můžeme využít poskytnuté údaje i pro 
zasílání e-mailových informací o pořádání jiných námi organizovaných akcí.  
 
Z akce výběrově pořizujeme fotografie a videa účastníků, které společně se startovní a výsledkovou listinou zveřejňujeme v rámci 
plnění informační povinnosti a realizace našich oprávněných zájmů v papírových materiálech, na našich webových stránkách a 
sociálních sítích. 
 
Jako poskytovatel osobních údajů máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu 
a podání stížnosti. 
 
 

 
AKCI PODPORUJÍ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                         


