Wakizaši cup – 20. ročník
1. Pořadatel:

Karate TJ Sokol Nymburk a Středočeský svaz karate z.s.

2. Datum konání:

sobota 26. 3. 2022

3. Místo konání:

Sportovní hala při ZŠ Komenského Nymburk

Odkaz na mapy:
https://www.google.cz/maps/place/Sportovn%C3%AD+Hala+Z%C5%A0+Komensk%C3%A9ho/@50.191435,15.04
09922,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x470c0f79eb5b6feb:0xf7475e59e469682d!8m2!3d50.1911507!4d15.0413279
4. Ředitel soutěže:

Ing. Zdeněk Dvořák, 6.Dan, tel.: +420602541333, karatenymburk@gmail.com

5. Hlavní rozhodčí:

Vladimír Janda

6. Soutěžní kategorie:

viz příloha

7. Podmínky soutěže:
platný průkaz ČSKe nebo jiného svazu, lékařská prohlídka ne starší 1 roku
Každý závodník může startovat pouze v jedné věkové kategorii. Závodníci startující ve speciálních kategoriích
8-7kjú nemohou startovat v klasických kategoriích mladší a starší žáci/žákyně a dorostenci a dorostenky.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit nebo jinak upravit kategorie, eventuelně jiné podmínky soutěže.
8. Lékař:

zajistí pořadatel

9. Pravidla soutěže:

WKF včetně dodatků ČSKe a StřČ svazu karate , případně pořadatele

10. Startovné:

300 Kč za jednotlivce (možno startovat kata i kumite)

11. Protesty:

písemně u hlavního rozhodčího s poplatkem 500 Kč

12. Ceny

1. místo: pohár, medaile, diplom
2. a 3. místo: medaile, diplom
věcné ceny pro vybrané kategorie od sponzorů

13. Přihlášky:

přihlášky zasílejte na adresu STK turnaje do 24. 3. 2022
e-mail: petr.kocmanek@seznam.cz

Preferujeme přihlášení přes systém českého svazu karate
Přihláška musí obsahovat jméno oddílu, jména závodníků, pohlaví (není-li zřejmé z příjmení), datum narození a
kategorii, disciplínu (kata, kumite), při účasti v kumite i váhovou kategorii.
14. Časový harmonogram:

7:30 – 8:30
prezentace kata a kumite
9:30
zahájení soutěže kata
Do 11:30
prezentace kumite
Zahájení soutěže kumite bude po skončení soutěže kata.
Rozdávání ocenění vítězům bude probíhat postupně.

15. Ubytování:

web: http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&zobraz=ubytovani

StřČ.SKe – Mgr. Jiří Bašus

Karate TJ Sokol Nymburk - Ing. Zdeněk Dvořák

Zajímá tě to?
Přidej se k nám na webu

www.tretiradstrazcu.cz

Soutěžní kategorie na turnaji
Wakizaši Cup – 26. 3. 2022 Nymburk
▪ Kategorie KATA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ml. Žáci
Ml. Žákyně
St. Žáci
St. Žákyně
Dorostenci
Dorostenky
Junioři + Senioři
Juniorky + Seniorky

▪ Kategorie KUMITE
▪ Ml. žáci 7-9 let
Kumite -30, + 30 kg
▪ Ml.žákyně 7-9 let
Kumite -30, +30 kg
▪ Ml. žáci 10-11 let
Kumite -40, + 40 kg
▪ Ml. žákyně 10-11 let
Kumite -35, +35 kg
▪ St. žáci 12-13 let
Kumite -50, +50 kg
▪ St. žákyně 12-13 let
Kumite -47, +47 kg
▪ Dorostenci 14-15 let
Kumite -60, +60 kg
▪ Dorostenky 14-15 let
Kumite -52, +52 kg
▪ Junioři 16-17 let
Kumite -70kg, +70kg
▪ Juniorky 16-17 let
Kumite -59kg, +59kg
Senioři kumite 18 let a více
-75, +75kg
▪ Seniorky kumite 18 let a více
-61, +61 kg

10 - 11 let
10 - 11 let
12 - 13 let
12 - 13 let
14 - 15 let
14 - 15 let
společná kategorie
společná kategorie

Speciální kategorie:
▪ Kata žáci 6 -11 let (8.kyu a 7.kyu)
- Závodníci startující v kategoriích 8-7kyu nemohou startovat v klasických kategoriích klasických žákovských
kategoriích
- Kata libovolná – lze opakovat
▪ Kata žákyně 6 -11let (8.kyu a 7.kyu)
- Závodníci startující v kategoriích 8-7kyu nemohou startovat v klasických kategoriích klasických žákovských
kategoriích
- Kata libovolná – lze opakovat
▪ Kata 12-15 let (8.kyu a 7.kyu)
- Závodníci startující v kategoriích 8-7kjú nemohou startovat v klasických kategoriích starší žáci a dorostenci
- Kata libovolná – lze opakovat
▪ Kata 2-15 let (8.kyu a 7.kyu)
- Závodníci startující v kategoriích 8-7kjú nemohou startovat v klasických kategoriích starší žákyně a
dorostenky
- Kata libovolná – lze opakovat
▪ Kata ženy + 35 let – Kata libovolná- lze opakovat
▪ Kata muži + 40 let – Kata libovolná- lze opakovat
▪ Kumite ženy + 35 let – OPEN BRH
▪ Kumite muži + 40 let – OPEN BRH

Platí pro klasické i speciální kategorie:
KATA: podmínkou je minimálně STV 8. kyu , všechny kategorie kata se jedou vylučovacím způsobem – oba současně.
KUMITE: podmínkou je minimálně STV 6. kyu
Časový limit: žactvo 1 minuta, ostatní 1,5 minuty
Povinné chrániče:
všechny kategorie - chrániče rukou v barvě, chrániče zubů, kombinovaný chránič nohou v barvě , děvčata navíc
chránič hrudi
Doporučené chrániče:
všechny mužské a chlapecké kategorie – suspenzor
chrániče trupu, obličejová maska
Upozornění: Všichni závodníci startují na této soutěži na vlastní nebezpečí. S ohledem na skutečnost, že se jedná o
kontaktní sport, je nutné , aby každý účastník měl uzavřené vlastní úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za
způsobené škody. Za toto zodpovídá coach, který závodníky přihlašuje na soupisku , stejně tak coach zodpovídá za
zdravotní způsobilost cvičenců k této soutěži, které přihlašuje. V případě samostatných přihlášek cvičenců do 18 let věku
za výše uvedené zodpovídá zákonný zástupce cvičence , pokud se cvičenec přihlašuje sám a je starší 18 let , je tato
zodpovědnost jen na jeho osobě.

