TJ LOKOMOTIVA - oddíl Karate Mariánské Lázně
z pověření

NPO.WORLD KARATE ORGANIZATION

SHINKYOKUSHINKAI
CZECH REPUBLIC
pořádá
LIGU KUMITE MLÁDEŽE- full contact
SHINKYOKUSHIN KARATE
XI. ročník
I. KOLO
Termín konání: Sobota – 21. března 2020
Místo konání:

Mariánské Lázně, Tyršova ul. 648, ( Městská sportovní hala vedle zimního stadionu ), viz. mapa

Časový rozpis:

08:30 – 10:25 Prezentace, vážení
10:25 – 10:40 Porada rozhodčích
10:45 – 10:55 Nástup závodníků
11:00 - Zahájení soutěže
15:00 – 16:00 Předpokládaný závěr a vyhodnocení turnaje
ŽÁCI

Do 7 let
1A. Mini žáci
1B. Mini žákyně

2013 – 2014
2013 – 2014

-25, +25 kg
-25, +25 kg

8 až 9 let
2A. Mladší žáci
2B. Mladší žákyně

2011 – 2012
2011 – 2012

-30, -35, +35 kg
-30, +30 kg

10 až 11 let
3A. Starší žáci
3B. Starší žákyně

2009 – 2010
2009 – 2010

-35, -40, +40 kg
-30, -35, +35 kg

KADETI
12 až 13 let
4A. Mladší dorostenci
4B. Mladší dorostenky

2007 – 2008
2007 – 2008

-45, -50, -55, +55 kg
-40, -45, +45 kg

14 až 15 let
5A. Starší dorostenci
5B. Starší dorostenky

2005 – 2006
2005 – 2006

-55, -60, -65, +65 kg
-50, -55, +55 kg
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JUNIOŘI
16 až 17 let
6A. Junioři
6B. Juniorky

2003 – 2004
2003 – 2004

-65, -70, +70 kg
-55, +55 kg

MUŽI, ŽENY - U20
18 až 20 let
7A. Muži 18-20 let
7B. Ženy 18-20 let

2000 – 2002
2000 – 2002

-70,-75, -80, +80 kg
-60,-65, +65 kg
SENIOŘI

Pokud mají některé kluby zájem postavit na tomto turnaji do soutěže dospělé závodníky,
začátečníky nebo pokročilé, spojte se laskavě s ředitelkou soutěže Janou Soukupovou a
sdělte potřebné údaje pro jejich registraci a zařazení do kategorie, které napíšete do
startovek na ligu, vyplňte laskavě všechny požadované údaje, to je věk, váhu, výšku, STV a
počet zápasů, to bude kritériem pro stanovení kategorií přímo na turnaji, tito závodníci
startují v každém kole samostatně, mimo pravidla ligy pro titul MČR.
ROZHODUJICÍ JE VÁHA ZÁVODNÍKA V DEN TURNAJE. POVOLENÝ VÁHOVÝ
ROZDÍL V DALŠÍCH KOLECH LIGY JE MAX. + 1,5 kg.
Bodování: 1. místo 4 body (- při startu min. 4 závodníků)
2. místo 3 body (- při startu min. 3 závodníků)
3. místo 2 body
4. místo 1 bod (bod se udělí i když mu nenastoupí soupeř a bude v kat. sám).
Závodník s největším počtem bodů a s minimální účastí na 3 kolech LIGY, po
posledním turnaji v roce, získá titul Mistr ČR v dané kategorii a to platí i pro
všechna další pořadí v této kategorii.
BODY ZA KATEGORIE SE NESČÍTAJÍ! ROZHODNE NEJVÍCE BODŮ V KATEGORII!
Povinné chrániče:
- Přilba: zajistí pořadatel
- Rukavice (bílé-látkové), chrániče holeně a nártu (bílé-látkové), suspenzor: vlastní!
- U dívek a žen suspenzor a chránič prsou: vlastní! Platí pro všechny kategorie !
- Liga je bez chráničů těla!
- Všechny žákovské kategorie závodí v chráničích na ruce.
Povolené chrániče: Chrániče zubů
Pravidla: Soutěží se dle pravidel WKO SHINKYOKUSHINKAI a doplňků pořadatele.
Protesty: Písemnou formou s poplatkem 500,- Kč u ředitele soutěže.
Startovné: Členové AKO: 200 Kč. Ostatní: 300Kč
Lékař: Zajistí pořadatel
Hlavní rozhodčí: Určí AKO
Uzávěrka přihlášek: Do 18. 03. 2020
Zasílat písemně e-mailem na adresu – jana.soukupova@mauriceward.com,
robert.csekes@seznam.cz, kopie:kyokushin.zofa.cz@email.cz. Vždy s podpisem vedoucího
a kontaktem na něj.
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Upozornění: Všichni startující musí mít platnou lékařskou prohlídku ne starší než 1 rok
a startující mladší 18-ti let musí mít souhlas zákonného zástupce s účastí na závodech.

Bližší informace:

737 696 969 Mgr. Bc. Jiří Žofčin MBA
602 420 526 Ing. Robert Csekés
739 922 058 sensei Jana Soukupová
Stručná pravidla

1. Zápasí se na zápasišti 8x8 plus ochranná zóna
2. Počet rozhodčích 5, mohou být také 3 (1+4 nebo 1 +2)
3. Hodnocení: ippon = bod, wazaary = půlbod
4. Všichni soutěžící soutěží na ippon!
5. Délka zápasu:
kategorie 1 A, B; Mini - 1 minuta
kategorie 2 A, B: 3 A, B; Žáci - 1+1 minuta
kategorie 4 A, B; Mladší dorostenci - 1,5+1 minuta
kategorie 5 A, B; Starší dorostenci 2+1+váha (rozdíl 3 kg)
kategorie 6 A, B; Junioři 2+2+váha (rozdíl 3 kg)+1 minuta
kategorie 7A, B: 18-19 let 3+2+ váha (rozdíl 4 kg)+2 minuty
6. Techniky se vedou plným kontaktem na tělo a nohy (systém KO).
7. Techniky na hlavu (jodan) nejsou prováděny plnou silou, ale kontrolovaným kontaktem,
pokud by způsobily zranění, případně vedly ke K.O. může dojít až k diskvalifikaci (toto
platí pro mládežnické kategorie).
Prezentace závodníků: Všichni závodníci budou zváženi, bude provedena kontrola
zdravotní prohlídky, reversů. Pokud by bylo podezření, že datum narození neodpovídá
skutečnosti, budou muset předložit průkaz karate (občanský průkaz, kopii zdravotní
kartičky pojištěnce nebo jiný doklad prokazující věk závodníka). Bez této kontroly se
závodník nebude moci zúčastnit turnaje.
Pravidla ke stažení na: www.shinkyokushin.cz/dokumenty/
Revers ke stažení na: www.shinkyokushin.cz/dokumenty/
Ceny: Diplom, Medaile
Pořadatel soutěže:
Ing. Robert Csekés

Ředitel soutěže:
Jana Soukupová

Prezident AKO a WKO B.C.:
Mgr. Bc. Žofčin Jiří MBA

Akce je podporována Mě stem Mariánské

Lázně .

Mapa místa konání soutěže.

