
KARATE BLANSKO 

A 

JIHOMORAVSKÝ SVAZ KARATE 

VÁS ZVE NA 

BLANENSKÝ POHÁR V KARATE 

2016 

 
Datum:                    28 . 5 . 2016 – Sobota                                                           

Místo:                      Sportovní hala ASK Blansko , Mlýnská 19 , Blansko              

                                (naproti Městským lázním) 

Pořadatel:                Karate Blansko a Jihomoravský svaz karate                   

Hlavní organizátor: Peter Průcha, tel. 723017675,                          

                                 e-mail: Karate-Blansko@seznam.cz 

Hlavní rozhodčí:      Nominuje předseda JmSke                                  

Prezentace:              Probíhá elektronicky do 27. 5. 2016 na e-mail: 

                                 Karate-Blansko@seznam.cz 

                                 prezenční listina na FB Karate Blansko 

Časový plán: 

- 8:30 – 9:30 proběhne kontrola a případné dílčí úpravy prezentace. 

Žádáme všechny vedoucí družstev o včasný příchod k prezentaci z 

důvodu dodržení časového harmonogramu. 

- 10:00 – slavnostní nástup a zahájení soutěže, blok kata a 

následně blok kumite. Vyhlášení výsledků proběhne vždy po ukončení 

jednotlivých bloků. 

 

Startovné:  150,- Kč (obě kategorie) Startovné je splatné v den konání                               

                   soutěže. 

Rozhodčí:   Nominuje předseda JmSke.                                               

Lékař:         Zajišťuje pořadatel                                                                   

Podmínky:  Soutěží se podle pravidel ČSke s úpravou věkových     

                   a hmotnostních kategorií. Platný průkaz, platná lékařská                           

mailto:Karate-Blansko@seznam.cz
mailto:Karate-Blansko@seznam.cz


                  prohlídka (ne starší než 1 rok). 

                  Povinné chrániče : zubů, rukou, holení. Pro ženy, juniorky,                       

                  dorostenky a žákyně chrániče hrudníku. 

Protesty:   Pouze v písemné formě, učiněné bezprostředně po skončení         

                  namítaného utkání, oproti složené kaucí 500,- Kč u hlavního                

                  rozhodčího k opožděným či neformálním protestům se 

                  nepřihlíží. 

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy počtu rozhodčích při 

                   osazení zápasiště pro soutěž kata 3 – 5 – 7 

Informace: Soutěž je určená pro všechny závodníky ve všech                         

                   kategoriích. 

 

Soutěžní kategorie:            KATA 

- Kata  8. kyu                                                       

- Mladší žáci, mladší žákyně        7 – 11 let 

- Starší žáci, starší žákyně            12 – 13 let 

- Dorostenci, dorostenky             14 – 15let 

- Junioři, juniorky                         16 – 17 let               

- Senioři, seniorky                        +16 let        

- Do  21 let        

KUMITE 

- Mladší žáci                                -36kg, +36kg             

- Mladší žákyně                           -35kg, +35kg 

- Starší žáci                                  -50kg, +50kg 

- Starší žákyně                             -46kg, +46kg 

- Dorostenci                                -61kg, +61kg 

- Dorostenky                               -50kg, +50kg 

- Junioři                                       -60kg, +60kg 

- Juniorky                                    -54kg, +54kg 

- Senioři                                       -72kg, +72kg, BRH 

- Seniorky                                    -59kg, +59kg, BRH 

 

Ceny jednotlivci:  1. místo – pohár, medaile, diplom               

                             2. – 3. místo – medaile, diplom 

Nejúspěšnější klub – Pohár města Blanska 

Zpracoval: Peter Průcha                                               



            

          

  
               


