
 

 

                                                              

                            Propozice 
1.kolo Národního poháru dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 

1. kolo České ligy karate kumite tým 
Prosíme všechny účastníky a kouče, aby počítali s případnými organizačními 

změnami, nebo omezeným počtem lidí v hale a dodržování hygienických opatření 

z důvodu COVID19. 

1.Pořadatel: Český svaz Karate, Olomoucký svaz Karate 

2.Datum konání: sobota 26.9.2020 

3.Místo konání: Čajkaréna, Gymnázium, Čajkovského 9, Olomouc 77900 

4.Časový harmonogram: Bude zveřejněn na www.czechkarate.cz po ukončení on-line registrace 

5.Ředitel soutěže: PaedDr. Michal Hrubý PhD 

6.Hlavní rozhodčí: Deleguje ČSKe 

7.Informace: u ředitele a u STK ČSKe 

8. Lékař: zajišťuje pořadatel 

9. Startovné:  

200,- Kč za každou obsazenou kategorii  

Jednorázové licence koučů: kouč – karate:   15,- Kč  
    kouč – doprovod:  10,- Kč 

Kvůli možnosti kontroly počtu trenérů na každém turnaji budou výjimečně vydávány pouze jednorázové 
licenční karty koučů pro každý turnaj zvlášť. Z tohoto důvodu jsou i výrazně sníženy poplatky. Koná-li se 
dvoudenní turnaj, je potřeba zaregistrovat si licenci kouče na každý den zvlášť. 

Není vyloučeno, že bude nutné přistoupit k omezení počtu trenérů v závislosti na počtu registrovaných 
závodníků. Takové opatření bude případně zveřejněno po ukončení online registrace na webu 
www.czechkarate.cz. 

Startovné a licenční poplatky se hradí bankovním převodem na účet ČSKe nejpozději do 25.9.2020 

10. Rozhodčí: Deleguje ČSKe 

11. Pravidla: dle pravidel WKF, ČSKe  

12.Námitky: podává vedoucí družstva písemně u stolu hlavního rozhodčího ihned po skončení utkání spolu 

s částkou 500,-Kč 

13.registrace: přes http:\www.cubu.info\cesky-svaz-karate nejpozději do 23.9.2020  
Dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze ČUBU, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má 

od zákonných zástupců, každého závodníka souhlas přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou 

prohlídku, na základě které, se může soutěže zúčastnit. 



 

 

15. Další informace: Dle rozhodnutí VV ČSKe lze po stanovené uzávěrce pro registraci provést dodatečnou registraci 

až do 25.9.2019 do 12:00 hod. za dvojnásobné startovné (tedy za 400,- Kč za každou kategorii) - tato registrace se provádí 

rovněž prostřednictvím databáze ČUBU. Po tomto termínu nebude dodatečná registrace možná. Možnost dodatečné 

registrace však může být odepřena, pokud by z důvodu navýšení počtu účastníků komplikovala dodržování hygienických 

opatření. 

UPOZORNĚNÍ: všichni závodníci v disciplíně kumite jednotlivci musí být převáženi. Bez převážení jim start nebude 

umožněn. Proti závodníkovi, který úspěšně prošel oficiálním převážením, nemůže být později vznesen protest týkající 

se nesplnění hmotnostního limitu pro danou kategorii. Každý zaregistrovaný trenér obdrží kartu, která bude vydána při 

registraci. Bez registrační karty nebude trenérům umožněn vstup na soutěžní plochu. 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 10ti dnů od data konání soutěže. 

Soutěžní kategorie – Národní pohár 

Podmínkou je min.6.kyu 

KATA JEDNOTLIVCI                                                                                        KUMITE JEDNOTLIVCI   

  dorostenci / dorostenky                                                                   dorostenci -52, -57, -63, -70, +70 kg 

  junioři / juniorky (16-17 let)                                                            junioři -55, -61, -68, -76, +76 kg 

  muži U21 / ženy U21 (18-20 let)                                                     muži U21 -60, -67, -75, -84, + 84 kg  

  muži / ženy (16 a více let)                                                                muži -60, - 67, -75, -84, +84 kg  

                                                              dorostenky -47, -54, +54 kg 

                                                                                juniorky -48, -53, -59, +59 kg 

                                                                                                                  ženy U21 -50, 55, -61, -68, +68 kg 

                                                                                                                  ženy -50, -55, -61, -68, +68 kg  
 

KATA TEAM   dorostenci + junioři  dorostenky + juniorky  senioři  seniorky 

Soutěžní kategorie – Česká liga karate kumite tým 

Podmínkou je min.6.kyu 

KUMITE TEAM  

 dorostenci / dorostenky 

 junioři / juniorky 

 muži / ženy 
 

Za pořadatele:                                                                                        Za STK ČSKe: 

PaedDr. Michal Hrubý PhD                                                                  Mgr. Jiří Kotala 

 

                                                          Těšíme se na Vaši účast! 


