Velká Cena Prahy ČABK 2013
Dorostenci, Senioři, Masters
1. Pořadatel:

SK Kesl Ryu Shotokan & Saishokido společně s klubem Jukl Karate Team za podpory
České Asociace Budo Karate (www.sk-kesl.ryu | www.juklkarateteam.cz | www.cabk.cz)

2. Datum konání:

Neděle, 2. 6. 2013

3. Místo konání:

Tělocvična ZŠ Zárubova, ul. Zárubova 977/17, Praha 4
st

4. Ředitel soutěže: Miloš Linke 1 Dan - mobil: +420 724 717 074
th

5. Hlavní rozhodčí: Karel Kesl, 8 Dan - mobil: +420 777 940 769, e-mail: sk-kesl-ryu@seznam.cz
6. Pravidla:

WUKF – ČABK

7. Soutěžní podmínky:
Turnaj je otevřen pro všechny členy České Asociace Budo Karate. Každý závodník by měl mít v pořádku průkaz
karate (ČABK / ČSKe) a platné lékařské razítko ne starší jednoho roku, nutné pro soutěž Kata i Kumite! Bez těchto
náležitostí není možný start závodníka v disciplíně kata ani kumite. Případné nové registrace do Asociace proveďte
do 26. 5. 2013. Známky ČABK 2013 možno zakoupit na turnaji (podmínky členství na webu ČABK / www.cabk.cz).

8. Chrániče:

Chrániče rukou (libovolná barva – bílé / červené / modré), chrániče zubů, dívky chránič hrudi,
povoleny chrániče holení (bez botiček!). Na kumite nutné červené a bílé šerpy.

9. Soutěžní disciplíny:
KATA
Dorostenci / Dorostenky
Senioři / Seniorky
Masters muži
Masters muži
Masters ženy
KATA TEAM MIX

K U M I T E - SHOBU SANBON
15 – 17 let
18 – 35 let
36 – 45 let
46 let a starší
36 let a starší
-15 let / +16 let

Dorostenci / Dorostenky 15 – 17 let
Senioři / Seniorky 18-35 let
Masters muži 36-45 let
Masters muži 46 let a starší
Masters ženy 36 let a starší

Kategorie Kata Dorostenci / Dorostenky a Senioři / Seniorky, jsou rozděleny dle stylů na SHOTOKAN, GOJU RYU a
VŠECHNY OSTATNÍ STYLY. Kata Masters soutěží všechny styly v jedné kategorii. V případě malého počtu
závodníků v jednotlivých kategoriích, pořadatel kategorie sloučí. Podrobný rozpis všech soutěžních disciplín na
straně 2 těchto propozic.

10. Časový harmonogram:

08:00 - 08:45 Potvrzení prezentace všech kategorií (Kata i Kumite).
K prezentaci se dostaví pouze kouč dané výpravy.
09:00 Zahájení turnaje

11. Startovné:

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

12. Protesty:

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

13. Ceny:

Medaile a diplom

14. Registrace:

Zaslání přihlášky do čtvrtka 30. 5. 2013 na e-mail STK turnaje jukl.jan@seznam.cz.
Využijte naši předpřipravené přihlášky (formát .xls), která je ke stažení na webových
stránkách ČABK. Na přihlášky zaslané po tomto datu, nebude brán zřetel!

15. Informace:

Česká Asociace Budo Karate

www.cabk.cz

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

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

STK ČABK: Jan Jukl

ředitel soutěže: Miloš Linke

Podrobný rozpis soutěžních disciplín
KATA
Věkové Kategorie:

Dorostenci
Senioři
Masters muži
Masters muži

15 – 17 let
18 – 35 let
36 – 45 let
46 let a starší

Dorostenky
Seniorky
Masters ženy

15 – 17 let
18 – 35 let
36 let a starší

Tyto věkové kategorie (kromě kategorie masters) jsou dále rozdělené dle stylů: SHOTOKAN, GOJU RYU,
OSTATNÍ STYLY (v případě malého počtu závodníků se styly slučují v jednu kategorii).
Hodnocení Kata - bodový systém, z prvního kola postupuje 12 závodníků do 2.kola. Z těchto 12
závodníků následně postupuje 6 závodníků do finále. Závodníci musí v jednotlivých kolech cvičit Kata dle
KATA LISTU (ke stažení na webových stránkách ČABK.

KATA TEAM MIX
Dorostenci
Senioři

-15 let
16 let a starší

V disciplíně Kata Team se soutěží bez rozdílu pohlaví! Tým tedy mohou tvořit 3 muži, 3 ženy, ale i
smíšená družstva, tedy 2 muži + 1 žena nebo 2 ženy + 1 muž. Finále je bez bunkai! Všichni členové týmu
musí splňovat věkový limit v dané kategorii.

KUMITE
Závodí se dle pravidel Shobu Sanbon (Tříbodový zápas: závodník vyhrává nad soupeřem získáním
skóre 3 bodů (3 Ippon nebo 6 WAZARI) ve stanoveném časovém limitu / systém rozhodování - hlavní
rozhodčí a zrcadlový rozhodčí.). V případě malého počtu závodníků v jednotlivých kategoriích, je možné
kategorie sloučit. KO systém, poražení semifinalisté bojují o 3.místo.

KUMITE - SHOBU SANBON
Dorostenci (15-17 let)

-70 kg

+70 kg

Senioři (18-35 let)

-75 kg

+75 kg

Masters muži (36-45 let)
Masters muži (46 let a starší)

OPEN
OPEN

Dorostenky (15-17 let)

-55 kg

+55 kg

Seniorky (18-35 let)

-60 kg

+60 kg

Masters ženy (36 let a starší)

OPEN

