
 
Datum soutěže:  sobota 21.dubna 2018 
 
Místo soutěže: Městská sportovní hala Hostinné, Tyršovy sady 379,  

(cca 1 km od vlakového nádraží, cca 200 metrů od 
autobusového nádraží v centru města) 
 

Ředitel soutěže:   Petr KESNER,  
tel.: +420 603 114 062,  
e-mail: kesner.petr@kyokushin.cz 

 
Hlavní rozhodčí:  Jan SOUKUP, sbor rozhodčích nominuje ČSKK, z.s. 
 
Lékař:   zajistí pořadatel 
 
Soutěžní podmínky: soutěž je pořádána pro kategorie žáků, dorostenců, 

juniorů, seniorů a masters 
    - kategorie se dělí váhových kategorií    
              - kategorie budou zahájeny pouze v případě minimálního 
     počtu 3 závodníků 
 
Podmínky startu:  - závodů se může zúčastnit libovolný počet závodníků z    
                        jakkéhokoliv  klubu karate závodník musí mít potvrzenou   
         lékařskou prohlídku ne starší 1/2 roku 

- závodník musí podepsat souhlas s účastí na 
turnaji - reverz 
- závodník musí mít bílé čisté kimono a zaplacené 
startovné 

   - každý závodník musí mít předepsané chrániče tj.  
▪ suspenzor  
▪ - chránič holeň + nárt – mládežnické 

kategorie a kategorie dospělých B a master 
▪ - chránič rukou – mládežnické kategorie a 

kategorie dospělých B 
▪ - chránič na hrudník (pro žákyně, dorostenky, 

juniorky a ženy) 
▪ - helmu – mládežnické kategorie, kategorie            

dospělých B a master (zajistí pořadatel) 
 

▪ - chránič zubů (nepovinný) 
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Přihlášky: posílejte e-mailem na kesner.petr@kyokushin.cz do neděle 

15.4.2018 prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky, 
která bude poslána e-mailem společně s reverzem. Trenéři 
zařídí, aby všichni závodníci měli reverz předem 
vyplněný. 
zápis všech závodníků a losování proběhne v pátek  
20.4.2018 před soutěží za přítomnosti ředitele soutěže a 
hlavního rozhodčího. V případě, že do té doby budete 
vědět, že některý závodník se závodů nemůže 
zúčastnit, nahlaste to prosím pořadateli závodů – v 
opačném případě musíte za závodníka zaplatit startovné. 
Pavouky se budou připravovat předem (pátek), zabráníme 
tak zmatkům, které nastávají, když „polovina” závodníků 
chybí. 
 

Časový harmonogram:  8.30 – 9.30  prezentace závodníků  
    10.00   oficiální zahájení soutěže 
    10.15   eliminace žákovských a juniorských kategorií 
    12.00       semifinálová a finálová utkání  

13.00   vyhlášení výsledků a ukončení soutěže 
 
13.30       oficiální zahájení soutěže dospělých a master 
13.50       eliminace 
15.00       semifinálová a finálová utkání 
16.00       vyhlášení výsledků a ukončení soutěže 
 
Změna času vyhrazena dle aktuální situace. 

 
Startovné:    300,- Kč členové ČSKK, z.s. 

500,- Kč ostatní svazy ČR 
20 € za závodníka (zahraničí) 

 
Protesty:  písemně u hl. rozhodčího, poplatek 500,- Kč (20,- €) 
 
Ceny:    1. – 3. místo medaile a diplom 
    věcné ceny pro medailisty a další účastníky 
  
Ubytování:  Městský Hotel Dorinka, 
   Náměstí 67, Hostinné 
   tel.: +420 499 429 366, +420 720 494 600 
   info@dorinka.cz, www.dorinka.cz 

 
Penzion 14, 
  Dr. E. Votočka 14, Hostinné 
  tel.: +420 603 463 663 
  www. Penzion14.cz 
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Techtexsport hotel, 
  Ke Cvičišti 878, Hostinné 
  tel.: +420 499 441 070, +420 731 626 955 
  sport@techtex.cz, www.techtexhotel.cz 
 
v případě další potřeby lze zajistit ubytování v tělocvičně 
(vlastní spacák) vzdálené cca 200 metrů od hlavní haly 

 
 
 
 
 
 
Technická ustanovení: 
 
Věkové kategorie a váhové kategorie: 

• žáci a žákyně 7 let        bez rozdílu hmotnosti 
• žáci 8-9 let              bez rozdílu hmotnosti 
• žákyně 8-9 let   bez rozdílu hmotnosti 

• žáci 10 - 11 let   do 40 kg, nad 40 kg  
• žákyně 10 - 11 let   do 35 kg, nad 35 kg  
• žáci 12 - 13 let   do 50 kg, nad 50 kg  
• žákyně 12 - 13 let   do 45 kg, nad 45 kg  

 
• dorostenci 14 - 15 let  do 60 kg, nad 60 kg  
• dorostenky 14 - 15 let  do 50 kg, nad 50 kg  
• dorostenci 16 - 17 let  do 70 kg, nad 70 kg 

• dorostenky 16 – 17 let    do 55 kg, nad 55 kg 
 

• seniorky B   do 60 kg a nad 60 kg 

• seniorky Elite   do 60 kg a nad 60 kg 
 

• senioři B   do 70 kg, do 80 kg, do 90kg a nad 90 kg 
• senioři Elite   do 70 kg, do 80 kg, do 90kg a nad 90 kg 
• masters – muži nad 35 let  do 80 kg a nad 80 kg 

 
- kategorie B - 10. kyu – 5. kyu        

 - kategorie Elite je od 4. kyu výše 

 

                    

 

 
 

STK ČSKK, z.s. 
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