VÝZNAMNÁ SOUTĚŽ ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 2021
21. MEZINÁRODNÍ POHÁR V KARATE
SHOTOKAN CUP SOKOL VAMBERK
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání:
Časový rozvrh:
Rozhodčí:
Podmínka účasti:
Startovné:
Info:
Pravidla:
Protesty:
Ceny:

SKC Sokol Vamberk ve spolupráci s Odborem sportu
České obce sokolské – komisí Bojových umění, Městem
Vamberk a s Královéhradeckým svazem karate
Sportovní hala města Vamberk, Jůnova 63, Vamberk
23.10.2021 - sobota
8:00 - 8:30h. upřesnění prezentace Kata i Kumite,
9:15h. zahájení soutěží Kata, po ukončení soutěže slavnostní nástup a zahájení
soutěží Kumite, prezentace Kumite 11:30 - 12:30h.
KrSKe
limit 8.kyu kata
6.kyu kumite, ml.žáci a žákyně
spec.kategorie 8.kyu-Kata a Kumite
200,- Kč/jednotlivci - 400,- Kč/tým
Ladislav Lux +420 605 178 921
e-mail: ladislavlux@seznam.cz
WKF s dodatky ČSKe
u hlavního rozhodčího – poplatek
300,- Kč
1. místo pohár, medaile, diplom, 2.-3. místo medaile a diplom, dvě 3. místa

mladší žáci a žákyně 7-9 let, mladší žáci a žákyně 10-11 let,
starší žáci a žákyně 12-13 let, dorostenci a dorostenky 14-15
let + tým, junioři a juniorky 16-17 let + tým, muži a ženy +18
+ tým, masters muži +40 let, ženy +35 let.
Kategorie KUMITE: ml. žáci 7-9 let: -27,-32,+32kg-8-7 kyu -32,+32 kg
ml. žákyně 7-9 let: -30,+30kg -8-7 kyu -30,+30kg
ml. žáci 10-11 let: -30,-35,-41,+41kg-8-7 kyu -35,+35 kg
ml. žákyně 10-11 let: -35,-42,+42kg-8-7 kyu -35,+35kg
st. žáci 12-13 let: -39,-45,-52,-60,+60kg
st. žákyně 12-13 let: -42,-50,+50kg
dorostenci 14-15 let: -52,-57,-63,-70,+70kg,
dorky 14-15 let: -47,-54,+54kg,
junioři 16-17 let: -55,-61,-68,-76,+76kg, tým
juniorky 16-17 let: -48,-53,-59,+59kg, tým
senioři +18 let: -60,-67,-75,-84,+84kg, BRH
ženy +18 let:-50,-55,-61,-68,+68, BRH
masters muži +40 let: BRH
masters ženy +35 let: BRH
Kategorie KATA:

Registrace na soutěž nejpozději do 21.10.2021 – 22 hodin přes databázi ČUBU –
www.cubu.info nebo na e-mail: ladislavlux@seznam.cz pro nečleny ČUBU.
Zástupce klubu, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od každého
závodníka (zákonného zástupce) souhlas k přihlášení, a že má každý závodník
platnou lékařskou prohlídku a splňuje všechny požadované nařízení ohledně
COVID19, na základě kterých se může soutěže zúčastnit.
Upozornění: Upozorňujeme, že soutěž proběhne s ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci v době konání soutěže a doporučení Hygienické služby ČR. Dezinfekce bude
zajištěná pořadatelem ve sportovní hale. Prosíme o dodržování všech bezpečnostních opatření.
Za KrSKe: Kamil Guzek

Ladislav Lux, v.r. ředitel soutěže

