Přebor Prahy 2014
Nominační turnaj na MČR mládeže 2014 a seniorů 2015
1. Pořadatel:

Pražský svaz karate za podpory SK Kesl Ryu Shotokan & Saishokido

2. Datum a místo konání:

neděle 4. 5. 2014 | Sportovní hala SK Lužiny, Bellušova 1877, Praha 5

3. Ředitel soutěže: Miloš Linke, 1st Dan - mobil: +420 724 717 074
4. Hlavní rozhodčí: Karel Kesl, 8th Dan - mobil: +420 777 940 769, e-mail: sk-kesl-ryu@seznam.cz
5. Rozhodčí a lékař: Deleguje KR PSKe | Zajistí pořadatel soutěže
6. Soutěžní podmínky: Nominační kategorie pouze pro členy PSKe - Soutěžící kluby musí mít zaplacen členský klubový poplatek PSKe 2014. Doplňkové disciplíny jsou otevřeny i pro členy ČSKe.
Platný průkaz ČSKe (lékařská prohlídka ne starší jednoho roku, nutná pro soutěž Kata i Kumite!
Elektronická známka ČSKe 2014 - závodník musí být v internetové databázi ČSKe). Soutěží se, dle
obecně platných pravidel WKF + dodatky soutěžních řádů. Chrániče holení a nártů jsou povinné
pro kategorie juniorů a seniorů! Pro všechny ostatní kategorie jsou doporučené.
7. Soutěžní disciplíny:
Nominační kategorie
Mladší žáci, mladší žákyně
Mladší žáci, mladší žákyně
Starší žáci, starší žákyně
Dorostenci, dorostenky
Junioři, juniorky
Senioři, seniorky

Kata
7-9 let
10-11 let
12-13 let
14-15 let
16-17 let
+ 16 let

Kumite Váha
7-9 let
10-11 let
12-13 let
14-15 let
16-17 let
+ 18 let

-27, -32, +32 kg
-30, -35, -41, +41 kg
-39, -45, -52, -60, +60 kg
-52, -57, -63, -70, +70 kg
-55, -61, -68, -76, +76 kg
-60, -67, -75, -84, +84 kg, BRH

-30, +30 kg
-35, +35 kg
-42, -50, +50 kg
-47, -54, +54 kg
-48, -53, -59, +59 kg
-50, -55, -61, -68, +68 kg, BRH

Každý závodník může startovat pouze v kategorii, v jaké bude startovat na MČR! (MČR žáctva, dorostu a
juniorů: 6.12.2014, MČR seniorů: rok 2015). Závodníci nad 16 let mohou soutěžit jak v kategorii Kata junioři /
juniorky (16-17 let), tak v kategorii Kata senioři / seniorky (+16 let). Věk závodníků v doplňkových kategoriích k datu
turnaje. PSKe - závodníci v doplň. kategorii 8.+7.Kyu mohou současně startovat i v nominačních kategoriích.

8. Doplňkové soutěžní discipliny (bez nominace na MČR) otevřeny i pro členy ČSKe:
KATA 8. Kyu + 7. Kyu - libovolná kata / možno opakovat
Chlapci, dívky (-14 let)
Junioři MIX (15-17 let)
Senioři MIX (18-34 let)
KATA 6. Kyu a vyšší

Masters - muži (-45 let)

Masters - muži (+46 let)

KUMITE

Masters - muži (+40 let)

Masters - ženy (+35 let)

Masters - muži+ženy (+35 let)
Masters - ženy (+35 let)

KATA TEAM - bez rozdílu pohlaví (možnost smíšených týmů) / bez bunkai / kata možno opakovat
Věkové kategorie Junioři (-15 let)
Senioři (16-34 let)
Masters (+35 let)

9. Časový harmonogram:
08:00 - 08:30
09:00

Prezentace všech soutěžních disciplin
(Kumite možno prezentovat dále od 10:00 do 11:00 hod.).
Zahájení turnaje, po ukončení všech kategorií Kata bude slavnostní nástup.
Kumite bude zahájeno váhovými kategoriemi seniorů a seniorek. (Prezentace
BRH po skončení jednotlivých váhových kategorií seniorů u stolku STK)

10. Startovné:

200,- Kč za jednotlivce, 200,- Kč za Kata Team.

11. Protesty:

Písemně ihned po skončení utkání u hlavního rozhodčího s poplatkem 300,- Kč.

12. Ceny:

Medaile a diplom

13. Registrace: Zaslání oficiální přihlášky ve formátu .xls do čtvrtka 1.5.2014 na e-mail STK turnaje
jukl.jan@seznam.cz. Přihláška ke stažení na webových stránkách PSKe. Potvrzení
přijetí přihlášky a případná korekce bude následovat v pátek 2.5.2014.

Mediálním partnerem turnaje je server karate-info.cz
........................

..........................

STK PSKe, Jan Jukl

ředitel turnaje, Miloš Linke

Podrobný rozpis soutěžních disciplín
Kategorie pro členy PSKe i ČSKe
KATA
Chlapci (-14 let) 8.Kyu + 7.Kyu
Dívky (-14 let) 8.Kyu + 7.Kyu
Junioři MIX (muži+ženy) 8.+7.Kyu (15-17 let)
Senioři MIX (muži+ženy) 8.+7.Kyu (18-34 let)
Masters MIX (muži+ženy) 8.+7.Kyu (+35 let)

KUMITE
Masters muži (+40 let) BRH
Masters ženy (+35 let) BRH

Masters muži (36-45 let) 6.Kyu a vyšší
Masters muži (+46 let) 6.Kyu a vyšší
Masters ženy (+35 let) 6.Kyu a vyšší
(Kata 8. + 7.Kyu – libovolná Kata, možno opakovat)

KATA TEAM
Junioři MIX (-15 let)
Senioři MIX (16-34 let)
Masters MIX (+35 let)
Tři věkové kategorie, bez rozdílu pohlaví!
(varianty: 3 muži, 3 ženy, nebo smíšený tým - 2 muži a 1 žena nebo 2 ženy a 1 muž).
Finále - bez bunkai! Všichni členové týmu musí splňovat věkový limit v dané kategorii.

Kategorie pouze pro členy PSKe
KATA
Mladší žáci I. (7-9 let)
Mladší žáci II. (10-11 let)
Starší žáci (12-13 let)
Dorostenci (14-15 let)
Junioři (16-17 let)
Senioři (+16 let)

KUMITE
-27 kg -32 kg
-30 kg -35 kg
-39 kg -45 kg
-52 kg -57 kg
-55 kg -61 kg
-60 kg -67 kg

+32 kg
-41 kg
-52 kg
-63 kg
-68 kg
-75 kg

+41 kg
-60 kg
-70 kg
-76 kg
-84 kg

+60 kg
+70 kg
+76 kg
+84 kg

BRH

Mladší žákyně I. (7-9 let)
Mladší žákyně II. (10-11 let)
Starší žákyně (12-13 let)
Dorostenky (14-15 let)
Juniorky (16-17 let)
Seniorky (+16 let)

-30 kg
-35 kg
-42 kg
-47 kg
-48 kg
-50 kg

+50 kg
+54 kg
-59 kg
-61 kg

+59 kg
-68 kg

+68 kg

BRH

+30 kg
+35 kg
-50 kg
-54 kg
-53 kg
-55 kg

(KUMITE BRH možno prezentovat u stolku STK po skončení váhových kategorií Seniorů a Seniorek.)
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Sportovní hala SK Lužiny, Bellušova 1877, Praha 5, sídliště Lužiny

Sportovní hala je umístěná na sídlišti Lužiny v ulici Bellušova 1877, poblíž křižovatky ulic
Jeremiášovy a Mukařovského.

Metro
Stanici metra B Luka, odtud cca 5 minut pěšky. Z vestibulu metra přejdete lávkou přes hlavní
silnici, projdete obchodním střediskem a tržnicí a hned za tržnicí před základní školou půjdete
vlevo do Bellušovy ulice kterou projdete až ke sportovní hale.

Autobus
Výstupní zastávka Amforova, která leží na trase autobusu 174 (trasa: Hradčanská – Břevnov –
Vypich – Motol – Stodůlky – Lužiny – Velká ohrada), ze zastávky je hala již vidět, je vzdálená cca
2 minuty chůze.

Auto
Směr z centra - příjezd je ze Smíchova ulicí Radlická. Na konci Radlické ulice na světelné
křižovatce u benzinové pumpy Aral odbočíte vlevo do ulice Jeremiášova (hlavní dvouproudá
komunikace). Po necelých 2 km. na světelné křižovatce před benzinovou pumpou Šafránka a
obchodním domem Billa odbočíte vpravo do ulice Mukařovského, po 200 m. jízdy (za
nadchodem) odbočíte vlevo a po 50 metrech opět vlevo do ulice Bellušova, kde se po levé
straně nachází sportovní hala.
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