X. KESL CUP 2018
Postupová soutěž mládeže na MČR ČSKe 2018 pro kategorie žactva a dorostu

1. Pořadatel: Kesl Ryu SHOTOKAN z.s. za podpory Pražského svazu karate, UMČ Prahy 12, Řádu strážců koruny a meče
2. Datum a místo konání: neděle 13. 5. 2018 | Sportovní hala SK Lužiny, Bellušova 1877, Praha 5
3. Ředitel soutěže: Miloš Linke, 1. Dan - mobil: +420 724 717 074, e-mail: linke.milos@cabk.cz
4. STK turnaje, Jan Bartoš 4. Dan, e-mail: stk@pske.cz
5. Hlavní rozhodčí: Karel Kesl, 9. Dan - mobil: +420 777 940 769, e-mail: kesl.karel@pske.cz
6. Rozhodčí a lékař: Deleguje KR ČSKe | Zajistí pořadatel turnaje
6. Soutěžní podmínky:
Nominační kategorie pouze pro členy ČSKe. Soutěžící musí být registrován v internetové databázi ČSKe. Soutěží se, dle
obecně platných pravidel WKF a dodatku soutěžního řádů ČSKe. Doplňkové disciplíny jsou otevřeny pro všechny
zájemce. Pravidla WKF včetně dodatků soutěžních řádů ČSKe a PSKe.
Zástupce klubu přihlašující závodníky na turnaj stvrzuje, že má od každého konkrétního závodníka, případně jeho
zákonných zástupců, udělen souhlas k takovému přihlášení na danou soutěž, a dále rovněž stvrzuje, že má každý
přihlášený závodník platnou lékařskou prohlídku, je poučen ve smyslu nepovolených zakázaných látek dle směrnice
antidopinkového výboru ČR http://www.antidoping.cz/aktuality.php), dle které je schopen se soutěže karate
zúčastnit, přičemž za pravdivost těchto stvrzení odpovídá.

7. Soutěžní disciplíny:
Nominační kategorie

Kumite

Váha muži

ženy

min.čas

Mladší žáci, mladší žákyně 7-9 let

7-9 let

-27, -32, +32 kg

-30, +30 kg

1,5

Mladší žáci, mladší žákyně 10-11 let

10-11 let

-30, -35, -41, +41 kg

-35kg, -42kg +42kg

1,5

Starší žáci, starší žákyně

12-13 let

12-13 let

-39, -45, -52, -60, +60 kg

-42, -50, +50 kg

1,5

Doplňkové kategorie

Kata

Kumite

Váha muži

ženy

min.čas

Dorostenci, dorostenky

14-15 let

14-15 let

-52, -57, -63, -70, +70 kg

-47, -54, +54 kg

2

Kata

8. + 7. Kyu Chlapci,Dívky
-13 let
+14 let
8. + 7. Kyu MIX (muži + ženy)
8. + 7. Kyu Masters MIX (muži + ženy) +35 let
Junioři, juniorky

16-17 let

16-17 let -61 kg, -76 kg, +76 kg -53 kg, -59 kg, +59 kg 2

Muži/Ženy

+ 16 let

+ 18 let

-67, -84 kg, BRH

-55, -68 kg, BRH

2

Masters Muži/Ženy

+40/+35

+40/+35

BRH

BRH

2

9. Časový harmonogram:
08:00 - 08:30 Kontrola přihlášených závodníků - prezentace všech soutěžních disciplín
(nepřihlášení závodníci emailem do 9.5.2018 nebudou moci startovat !!)
09:00 Zahájení turnaje, cca 12:30 zahájení soutěže kumite
cca 12:00 Slavnostní nástup všech zúčastněných
10. Startovné: 200,- Kč za každou kategorii
11. Protesty: Písemně ihned po skončení utkání u hlavního rozhodčího s poplatkem 500,- Kč.
12. Ceny: Pohár 1., 2., 3. místo + diplom
13. Registrace: Zaslání vyplněné oficiální přihlášky do 9. 5. 2018 na adresu STK stk@pske.cz. Na pozdější přihlášky
nebude brán zřetel. Veškeré případné úpravy pouze do tohoto data. Na turnaji bude při registraci pouze možné
vyškrtnout neúčastnící se závodníky a zaplatit startovné!
Přihláška bude dispozici ke stažení na stránkách PSKe www.pske.cz .

10. Místo konání:
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.

