
 

 
 

Propozice 
 

Kvalifikační turnaj ČSKe 2019 
 

Pořadatel: Český svaz karate z.s. a 

 Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s. 

ve spolupráci s Karate Klub Kyjov, z.s. 

Datum soutěže: sobota 16. listopadu 2019 

Místo konání: SPORTCENTRUM ŽELVA 

 Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany 

 (GPS: 48.9109375N, 17.0984081E) 

 www.sportcentrumzelva.cz 

Ředitelka soutěže: Ledvinová Nikola 

Hlavní pořadatel: Fiala Petr, tel. 777 68 08 04 

Rozhodčí: deleguje úsek rozhodčích ČSKe 

Lékař: zajišťuje pořadatel 

Pravidla soutěže: dle pravidel WKF, soutěžního řádu ČSKe 

 a dodatků ČSKe 

Ubytování: zajišťuje každý sám na svoje náklady 

 http://bit.ly/ubytovanihodonin 

Protesty: s poplatkem 500,- Kč u hlavního rozhodčího 

 

Časový harmonogram: 

- 8:00 – 8:30 hod. prezentace KATA 

- 9:00 hod. zahájení soutěže KATA 

- prezentace KUMITE dle harmonogramu, který bude zveřejněn na 

www.czechkarate.cz po ukončení on-line registrace 

- vyhlašování výsledků soutěží KATA i KUMITE bude probíhat průběžně 

 

Startovné a přihlášení: 

- registrace na soutěž nejpozději do pátku 15. 11. 2019 do 18:00 hod.! 

- přes databázi ČUBU – www.cubu.info 

- startovné za každou kategorii 200,- Kč, kata tým 200,- Kč 

platba startovného převodem na účet ČSKe nejpozději do 15. 11. 2019 

- roční licence koučů: 

kouč – karate  (150,- Kč | duplikát 100,- Kč) 

kouč – doprovod  (100,- Kč | duplikát 50,- Kč) 

- dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze 

ČUBU, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných 

zástupců každého závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že má 

každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě které se může 

soutěže zúčastnit. 

http://www.sportcentrumzelva.cz/
http://bit.ly/ubytovanihodonin
http://www.czechkarate.cz/
http://www.cubu.info/


 

Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě 

prostřednictvím přihlašovací databáze na www.cubu.info, se účastník 

zavazuje zúčastnit se akce a zároveň uhradit celkovou cenu za soutěž, a to i 

v situaci, že se soutěže nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho neúčasti. 

Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu ČSKe, 

nebo odhlášením ve stanoveném termínu pro registraci. 

 

Startovné za nezúčastněné závodníky může být vráceno na základě zaslané 

žádosti a lékařské prohlídky do 10 ti dnů od data konání soutěže na 

sekretariát ČSKe ( info@czechkarate.cz ) 

 

 

Upozornění: 

- Převažováni budou všichni závodníci účastnící se kategorií KUMITE. 

- Pro vstup do prostoru haly není nutná registrační karta kouče. Je ovšem 

nutné přezutí se nebo použití návleků, které budu k dispozici. 

V opačném případě je k dispozici tribuna (bohužel s omezenou 

kapacitou). 

- Registrační karta kouče je nutná pro vstup za vymezenou soutěžní 

plochu. 

- Od 8 hod. bude ve Sportcentru Želva k dispozici restaurace. V prostorách 

budou umístěny prodejní stánky s vybavením pro karate. 

- Parkování zajištěno v okolí haly. Řiďte se pokyny pořadatelů, kteří budou 

v ranních hodinách na volná místa navádět. 

 

 

 

 

http://www.cubu.info/


Kategorie Kvalifikačního turnaje ČSKe 2019: 

 

 

KATA (od 6. Kyu):  

 

mladší žáci | mladší žákyně 7 až 9 let 

mladší žáci | mladší žákyně 10 až 11 let 

starší žáci | starší žákyně 12 až 13 let 

dorostenci | dorostenky 14 až 15 let 

junioři | juniorky 16 až 17 let 

muži U21 | ženy U21 18 až 20 let 

muži | ženy 16 a více let 

 

 

 

 

KUMITE (od 6. Kyu):  

 

mladší žáci 7 až 9 let  -27 kg, -32 kg, +32 kg 

mladší žáci 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 

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

muži U21 18 až 20 let -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg 

muži 16 a více let -60 kg, -67 kg, -75kg , -84 kg, +84 kg, BRH 

 

 

mladší žákyně 7 až 9 let -30 kg, +30 kg 

mladší žákyně 10 až 11 let -35 kg, -42 kg, +42 kg 

starší žákyně 12 až 13 let -42 kg, -50 kg, +50 kg 

dorostenky 14 až 15 let -47 kg, -54 kg, +54 kg 

juniorky 16 až 17 let -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg 

ženy U21 18 až 20 let -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg 

ženy 16 a více let -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, BRH 

 
 

 

 

 

 

 

 Za pořadatele: Za STK ČSKe: 

 Fiala Petr Jiří Kotala 


