
                                            

                                                                                              

                 PROPOZICE 

KRAJSKÁ LIGA KARATE – 2. KOLO 

STRAKONICE 24. 10. 2021 

Pořadatel        Cobra Ryu Strakonice 

Místo konání        Sportovní hala STARZ, Máchova 1113 ,  Strakonice 

Ředitel soutěže       Petr Petřík, tel.: 602 463 655 

Lékař              zajistí pořadatel soutěže 

Rozhodčí        deleguje JčSKe 

Časový harmonogram      8:00 – 8:30  prezence  (kumite do 10:00)   

   prezenci klubu a placení startovného řeší vedoucí týmu za celý tým najednou 

  9:00 zahájení soutěže kata, 

 11:30 zahájení soutěže kumite  

 16:00 předpokládaný konec soutěže 

Startovné    200,- Kč  

Soutěžní pravidla       soutěží se dle platných pravidel WKF + dodatky ČSKe   a JčSKe 

Soutěžní discipliny  Kata:    ml.žáci 7-9 let,  ml. žákyně 7-9 let, ml.žáci 10-11 let, ml. žákyně 10-11 let , st. žáci 12-13 let, 

   st. žákyně 12-13 let, dorostenci 14 -15 let, dorostenky 14 -15 let ,   junioři 16-17 let,  juniorky 16-17 let, 
   muži + 16 let,  ženy  + 16 let,  masters muži + 40let ,  masters ženy + 35let    

Kata tým:                                                                                               
kata team ml.žáci 7-10 let,  kata team ml. žákyně 7-10 let, kata team st .žáci 11-13 let,  kata team st.         
žákyně 11-13 let, kata team  junioři 14-17 let, kata team  juniorky 14-17 let, kata team muži + 16 let,  
kata team ženy  + 16 let,        

   Kumite:  ml.žáci 7-9-let -27kg, -32kg, +32kg,  ml. žákyně 7-9-let  -30kg, +30kg,,  ml.žáci 10-11 let            

   -30kg, -35kg, -41kg, +41kg, ml. žákyně 10-11 let -35kg,- 42kg, +42kg, st. žáci -39kg, -45kg,  -52kg, -60kg, 
   +60kg, st. žákyně -42kg, -50kg, +50kg, dorostenci -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg, dorostenky -47kg,   
   -54kg, +54kg, junioři -55kg,,-61kg, -68kg, - 76kg, +76kg, juniorky -48kg, -53kg, -59kg, +59kg,             
   muži(+18 let) -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, BRH, ženy   (+ 18 let) -50kg, -55kg, -61kg, -68kg,+ 68kg, 

BRH,  masters muži + 40let BRH,  masters ženy + 35let BRH 

 

Ceny   medaile a diplom 

Přihlášky   soupisku prosím zašlete nejpozději do  22.10. 2021 na STK: Petr Kubička, e-mail:  

petr.kubicka@gmail.com  a  pořadateli  petrik@cobrasecurity.cz   
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