PROPOZICE
Akademického mistrovství České republiky 2020
v karate
Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu
Pořadatel: komise karate ČAUS ve spolupráci s KTVS PF JU a VSK Slavia JU
Místo konání soutěže: Katedra tělesné výchovy a sportu, Na Sádkách 305/2a, 370 05
České Budějovice

Termín soutěže: 21.11. 2020
Všeobecná ustanovení:
Přihlášky: písemně na e-mail kubin@karatecz.cz nejpozději do 15.11.2020
Startovné: Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS.
Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu.
Ubytování: pořadatel nezajišťuje
Stravování: zajišťuje pořadatel
Doprava: zajišťuje každý sám
Poskytnuté náhrady studentům: cestovné dle platných předpisů ČAUS
Prezence závodníků: na místě do 21.11.2020.nejpozději do 10:00
Porady, losování: 9:30 -10.30
Tituly: Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v karate pro rok 2020.
Technická ustanovení:
Ředitel turnaje:

Doc. Paedr. Vladislav Kukačka

Hlavní rozhodčí:

Marek Kubín, mezinárodní rozhodčí W.K.F.

Kategorie:

KATA

– TÝMY / JEDNOTLIVCI;

ženy / muži;

KUMITE - ženy – 50 kg; - 55 kg; - 61 kg; - 68 kg; + 68 kg; open
- muži – 60 kg; - 67 kg; - 75 kg; - 84 kg; + 84 kg; open

- smíšené týmy jednotlivých škol (3 muži + 2 ženy)
Při menším počtu závodníků než čtyři, se kategorie slučují!
Pravidla W.K.F.:

KATA

- K.O. systém; plná repasáž;

KUMITE – K.O. systém; plná repasáž; povinné chrániče zubů, rukou, nártů,
holení, chránič trupu a dívky hrudi; doporučený suspenzor; STV
min. 7. KYU;
Námitky: soutěžní protesty dle pravidel WKF, ostatní lze podat 15 minut po skončení dané
kategorie, s vkladem 100,- Kč;
Hodnocení soutěže: První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy.
Vyhlášení vítězů: Po skončení soutěže.
Časový harmonogram: 11.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHAJENÍ SOUTĚŽE
KATA - týmy ženy/muži;

jednotlivci ženy/muži;

KUMITE - eliminace + finále

ženy/muži;

KUMITE TÝMŮ - smíšené týmy (3 muži + 2 ženy);
předpokládané zakončení soutěže ~ 16 hodin.

Doc. Paedr. Vladislav Kukačka
ředitel závodu

Marek Kubín
předseda sport. komise ČAUS

