


Turnaj okinawa karate a kobudo 
 

 
Vážení instruktoři, trenéři, karatisté, bojovníci a příznivci bojových umění – rádi bychom Vás pozvali na otevřený turnaj všech stylů                   
karate a kobudo „Shin-Gi-Tai Open“. 

Dear instructors, coaches, karatekas, fighters and fans of martial arts – we would like to invite you to all karate and kobudo styles                       
open tournament „Shin-Gi-Tai Open“. 

Místo / Location: Sportovní hala TJ Jiskra / Sports Hall TJ Jiskra, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod (Czech              
Republic) 

Datum / Date: 19. říjen 2019 / 19th October 2019 

Pořadatel / Organizer: Česká federace Okinawa Karate a Kobudo - dojo Okinawa Karate a Kobudo Havl. Brod 

Ředitel soutěže / Tournament director: Jan Kopecký (6.Karate, 5.Kobudo) 

Hlavní rozhodčí / Chief referee: Miroslav Pecka 

Harmonogram / Schedule: Registrace / Registration 9:00 - 9:45 

 Porada rozhodčích / Referee meeting 9:00 - 10:00 

 losování a aktualizace závodníků / drawing and updates of competitors 9:45 - 10:15 

 Zahajovací ceremoniál / Start ceremony 10:15 - 10:30 

 Průběh soutěže / Carrying out of the competition 10:30 - 18:00 

Informace / Information: E-mail: taikai@shuri-te.cz, Tel.: +420 608 764 647, Web: www.shuri-te.cz 

Přihlášky / Registration: Pouze elektronicky, vyplněný formulář zašlete na taikai@shuri-te.cz, nejpozději do 14. října! 
Only by mail, send filled registration sheet to taikai@shuri-te.cz, before 14th October 

Startovné / Fee: Karate+Kobudo … 350,-Kč, pouze / only Karate … 250,-Kč, pouze / only Kobudo… 250,-Kč 
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Seznam kategorií / List of categories 
Karate 

Disciplína / Event Věk / Age Kategorie / Category Stupeň (pásek) / Rank (belt) Pohlaví / Sex 

KATA 

6 – 7 Děti / children bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

8 – 9 Děti / children bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

10 – 11 Žactvo / Pupils bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

12 – 13 Kadeti / Cadets bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

14 – 15 Mládež / Youth bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

14 – 15 Mládež / Youth bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

16 – 17 Junioři / Juniors bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

16 – 17 Juniorky / Juniors bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

18+ Senioři / Seniors bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

18+ Senioři / Seniors bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

KUMIWAZA 

8 – 9 Děti / children bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

10 – 12 Žactvo / Pupils bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

13 – 15 Mládež / Youth bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

16+ Junioři + Senioři / Juniors + Seniors bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

16+ Junioři + Senioři / Juniors + Seniors bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 



YAKUSOKU 
KUMITE 

8 – 9 Děti / children bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

10 – 11 Žactvo / Pupils bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

12 – 13 Kadeti / Cadets bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

12 – 13 Kadeti / Cadets bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

SHUYOWAZA 
KUMITE 

14 – 15 Mládež / Youth bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

14 – 15 Mládež / Youth bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

16 – 17 Junioři / Juniors bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

16 – 17 Juniorky / Juniors bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

18+ Senioři / Seniors bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

18+ Senioři / Seniors bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

DOJO KUMITE 

14 – 15 Mládež / Youth bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

14 – 15 Mládež / Youth bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

16 – 17 Junioři / Juniors bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

16 – 17 Juniorky / Juniors bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

18+ Senioři / Seniors bez rozdílu stupně / all belts muži / male 

18+ Senioři / Seniors bez rozdílu stupně / all belts ženy / female 

 
  



Kobudo 
 

Disciplína / Event Věk / Age Kategorie / Category Stupeň (pásek) / Rank (belt) Pohlaví / Sex 

KATA LONG 
(BO) 

14 – 15 Mládež / Youth bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

16 – 17 Junioři / Juniors bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

18+ Senioři / Seniors bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

KATA SHORT 
(SAI, TONKUWA, 

NUNCHAKU) 

14 – 15 Mládež / Youth bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

16 – 17 Junioři / Juniors bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

18+ Senioři / Seniors bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 

KUMIWAZA 14+ Bez rozdílu věku / All ages bez rozdílu stupně / all belts smíšené / mix 
    



DŮLEŽITÉ INFORMACE / IMPORTANT INFORMATION: 
1. Panel rozhodčích je delegován svazem ČFOKK. 

Referees are nominated by CFOKK association. 

2. V případě, že v kategorii startuje méně než 4 závodníci, může být kategorie zrušena nebo sloučena dohromady s jinou kategorií. 

In case that less than 4 competitors start in a given age category, the category may be cancelled or merged with some other category. 

3. Závodníkům, kteří se umístili na prvních třech místech, budou uděleny medaile. 

Competitors winning one of first three places will be awarded a medal. 

4. Hlavní rozhodčí je oprávněn změnit podmínky kategorií bez předchozího oznámení. 

Chief referee is authorized to change category conditions without previous notification. 

5. Závodníci mohou soutěžit v obou disciplínách kumite a kata odpovídající jejich věku, pásku a pohlaví. 

Competitors may start at both disciplines of kumite and at kata according to their age, belt and sex. 

6. Závodníci jsou si vědomi možného zranění a soutěží na vlastní nebezpečí. 

Competitors are aware of possible injuries and will participate at their own risk. 

7. Závodník musí být schopen věrohodně doložit své jméno, věk a stupeň. 

Competitor must be able to prove his name, age and rank. 

8. 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 (given by the organizers). 

9. Nejlepší tři závodníci soutěžící současně v kategoriích: karate-kata, karate-dojo kumite, kobudo-kata získají „Pohár nejlepšího              
bojovníka“. 

The best three competitors participating in all categories: of karate-kata, karate-dojo kumite, kobudo-kata will win a „Cup of the best                    
fighter“.  

 


