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8:30

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

kumite ženy -50 kg

kumite ženy U21 -50 kg

14:00

15:00

kumite ženy U21 +68 kg

16:00

kumite junioři -55 kg

17:00 kumite juniorky -53 kg

kumite ženy U21 -55 kg kumite ženy U21 -61 kg kumite muži U21 -60 kg

18:00

19:00

20:00

* harmonogram může být v průběhu turnaje měněn

* uvedené časy jsou pouze orientační

kata                                  

muži U21

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP

kata                        

dorostenci

FINÁLE ČESKÉ LIGY KUMITE TÝMŮ                                                                                                                                                            

vyhlášení výsledků

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATA

kumite muži                         

+84 kg                              

1/2

kumite muži                         

+84 kg                              

2/2

kumite muži                         

-84 kg

kumite muži                    

-75 kg                          

1/2

kumite muži                    

-75 kg                          

2/2
kumite muži                         

-67 kg

kumite muži                     

-60 kg

kumite ženy                  

-55 kg kumite ženy -61 kg

FINÁLOVÝ BLOK KATA                                                                                                                                                                        
dorost, junioři, U21, Masters, kata tým

kata ženy                       

1/2
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kata                           

juniorky

kata                                       

ženy U21

kata ženy                       

2/2

kata tým juniorky

kata                                

junioři

kata                     

dorostenky                      

1/2

kata                     

dorostenky                      

2/2

kata muži                       

1/2

kata muži                       

2/2

kata Masters                     

muži U50

kata Masters                

ženy 45+ / U45
kata tým junioři

kata tým                   

muži / ženy

kata Masters                     

muži 50+

kumite muži U21                      

-67 kg

kumite juniorky      

-59 kg

kumite ženy +68 kg kumite 

dorostenci                     

-52 kg

kumite 

dorostenci                     

-57 kg

kumite 

dorostenci                     

-63 kg

kumite 

dorostenci                  

-70 kg

kumite ženy                   

-68 kg

kumite 

dorostenky                       

-47 kg
kumite Masters ženy

kumite Masters 

muži                            

1/2

kumite Masters 

muži                            

2/2
kumite muži U21            

-84 kg

kumite                        

muži U21                     

-75 kg kumite muži U21 +84 kg
kumite ženy U21        

-68 kg

FINÁLOVÝ BLOK KATA (muži, ženy)

FINÁLOVÝ BLOK KUMITE                                                                                                                                                          

vyhlášení výsledků kumite

kumite muži                         

BRH                                       

1/2

kumite muži                         

BRH                                       

2/2

kumite ženy                 

BRH
kumite junioři -61 kg

kumite junioři                    

-68 kg

kumite junioři                

-76 kg

kumite juniorky          

+59 kgkumite junioři           

+76 kg

kumite juniorky -48 kg

kumite 

dorostenci                  

+70 kg

kumite dorostenky                  

+54 kg                          

1/2

kumite dorostenky                  

+54 kg                          

1/2

kumite 

dorostenky                

-54 kg


