TURNAJ KARATE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Vážení instruktoři, trenéři, karatisté, bojovníci a příznivci bojových umění – rádi bychom Vás pozvali na turnaj karate, zaměřený na
sportovní vyžití dětí a mládeže, s názvem „Karate Kodomo-no-Taikai“.
Dear instructors, coaches, karatekas, fighters and fans of martial arts – we would like invite you to the karate tournament focused on
children and teenagers called „Karate Kodomo-no-Taikai“.
Místo / Location:

Sportovní hala TJ Jiskra / Sporting Hall TJ Jiskra, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod (Czech Republic)

Datum / Date:

10. března 2019 / 10th March 2019

Pořadatel / Organizer:

Dojo Okinawa Karate a Kobudo TJ Jiskra Havl. Brod

Ředitel soutěže / Tournament director:

Jan Kopecký (6.dan Karate, 4.dan Kobudo)

Hlavní rozhodčí / Chief referee:

Radek Zikmund

Harmonogram

Registrace / registration

9:00 – 9:30

Porada rozhodčích / referee´s briefing

9:30 – 10:00

Zahájení a průběh soutěže / opening ceremony and the competition

10:00 – 17:00

Informace / Information:

mail: taikai@shuri-te.cz, tel.: +420 723 773 194, www.shuri-te.cz

Přihlášky / Registration:

POUZE elektronicky na taikai@shuri-te.cz, nejpozději do 4. března! (deadline: 4th March)

Startovné / Fee:

250,- Kč / osobu (person); přihlášení závodníka v den soutěže – administrativní poplatek 100 Kč

KATEGORIE / CATEGORIES
Disciplína

Věk / Age

Stupeň (pásek) / Rank (belt)

Pohlaví / Sex

Kategorie / Categories

do 6 let

bez rozdílu KYU / all ranks

smíšené / mixed

Děti / Kids

7–8

bez rozdílu KYU / all ranks

smíšené / mixed

Mladší žáci / Younger students

9–10

bez rozdílu KYU / all ranks

smíšené / mixed

Starší žáci / Older students

11–12

bez rozdílu KYU / all ranks

smíšené / mixed

Kadeti / Cadets

13–15

bez rozdílu KYU / all ranks

chlapci / boys

Mládež / Youth

13–15

bez rozdílu KYU / all ranks

dívky / girls

Mládež / Youth

do 6 let

bez rozdílu KYU / all ranks

smíšené / mixed

Děti / Kids

7–8

bez rozdílu KYU / all ranks

smíšené / mixed

Mladší žáci / Younger students

9–10

bez rozdílu KYU / all ranks

smíšené / mixed

Starší žáci / Older students

11–12

bez rozdílu KYU / all ranks

smíšené / mixed

Kadeti / Cadets

13–15

bez rozdílu KYU / all ranks

chlapci / boys

Mládež / Youth

13–15

bez rozdílu KYU / all ranks

dívky / girls

Mládež / Youth

16–17

bez rozdílu KYU / all ranks

chlapci / boys

Junioři / Juniors

16–17

bez rozdílu KYU / all ranks

dívky / girls

Juniorky / Juniors

do 6 let

bílé – oranžové pásy / white –orange belts

smíšené / mixed

Děti / Kids

7–8

bílé – oranžové pásy / white –orange belts

smíšené / mixed

Mladší žáci / Younger students

9–10

bílé – oranžové pásy / white –orange belts

smíšené / mixed

Starší žáci / Older students

11–12

bílé – oranžové pásy / white –orange belts

smíšené / mixed

Kadeti / Cadets

13–15

bílé – oranžové pásy / white –orange belts

chlapci / boys

Mládež / Youth

13–15

bílé – oranžové pásy / white –orange belts

dívky / girls

Mládež / Youth

16–17

bílé – oranžové pásy / white –orange belts

chlapci / boys

Junioři / Juniors

16–17

bílé – oranžové pásy / white –orange belts

dívky / girls

Juniorky / Juniors

Binsoku (Agility)

Hayasa-waza

Kihon-waza

Kata

Yakusoku-kumite

7–8

žluté – hnědé pásy / yellow –brown belts

smíšené / mixed

Mladší žáci / Younger students

9–10

žluté – hnědé pásy / yellow – brown belts

smíšené / mixed

Starší žáci / Older students

11–12

žluté – hnědé pásy / yellow – brown belts

smíšené / mixed

Kadeti / Cadets

13–15

žluté – hnědé pásy / yellow – brown belts

chlapci / boys

Mládež / Youth

13–15

žluté – hnědé pásy / yellow – brown belts

dívky / girls

Mládež / Youth

16–17

žluté – oranžové pásy / yellow – orange belts

chlapci / boys

Junioři / Juniors

16–17

žluté – oranžové pásy / yellow – orange belts

dívky / girls

Juniorky / Juniors

16–17

zelené – hnědé pásy / green – brown belts

chlapci / boys

Junioři / Juniors

16–17

zelené – hnědé pásy / green – brown belts

dívky / girls

Juniorky / Juniors

7–8

žluté – hnědé pásy / yellow – brown belts

smíšené / mixed

Mladší žáci / Younger students

9–10

žluté – hnědé pásy / yellow – brown belts

smíšené / mixed

Starší žáci / Older students

11–12

žluté – hnědé pásy / yellow – brown belts

smíšené / mixed

Kadeti / Cadets

13–15

žluté – hnědé pásy / yellow – brown belts

chlapci / boys

Mládež / Youth

13–15

žluté – hnědé pásy / yellow – brown belts

dívky / girls

Mládež / Youth

16–17

žluté – oranžové pásy / yellow – orange belts

chlapci / boys

Junioři / Juniors

16–17

žluté – oranžové pásy / yellow – orange belts

dívky / girls

Juniorky / Juniors

16–17

zelené – hnědé pásy / green – brown belts

chlapci / boys

Junioři / Juniors

16–17

zelené – hnědé pásy / green – brown belts

dívky / girls

Juniorky / Juniors

DŮLEŽITÉ BODY / IMPORTANT POINTS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Panel rozhodčích je delegován svazem ČFOKK. / Referees are nominated by CFOKK organisation.
V každé kategorii musí být alespoň 4 závodníci minimálně ze 2 rozdílných klubů. / In each category shall be 4 competitors from at least 2 clubs.
Závodníkům, kteří se umístí na prvních třech místech, budou uděleny medaile. / Competitors winning one of first three places will be awarded with medal.
Hlavní rozhodčí je oprávněn změnit podmínky kategorií (viz bod (b)). / Chief referee is authorized to change category conditions without previous
notification (see point (b)).
Závodníci jsou si vědomi možného zranění a soutěží na vlastní nebezpečí. / Competitors are aware of possible injuries and will participate at their own
risk.
Závodník musí být schopen věrohodně doložit své jméno, věk a stupeň / Competitor must be able to proof his name, age and rank.
Ústroj rozhodčích: černé kalhoty, bílá košile, obuv (vhodná na pohyb po tatami), označení „rozhodčí“ (zajistí pořadatel) / Dress code for referee: black
trousers, white shirt, shoes (suitable for tatami), badge of referee (will be given by organizers).
Zúčastněné oddíly mohou delegovat své vlastní rozhodčí. Návrh na rozhodčího posílejte ve stejném termínu a formuláři, jaký je pro podání přihlášek
závodníků. Požadovaná kritéria: minimální věk 18 let a adekvátní technický stupeň v karate. / Participating clubs may delegate their own referees. Send
your suggestions in the same from that is used for registration of competitors. We require minimum age of 18 years and adequate rank in karate.
Každá kategorie je oceněna medailemi 1.místo (zlatá medaile), 2.místo (stříbrná medaile) a dvě 3.místa (bronzové medaile). / Each category is awarded
by medals: 1st place (gold medal), 2nd place (silver medal) and two 3rd places (bronze medals).

