
Krajský p ebor Severomoravského svazu karate 2014
Nomina ní sout ž na Mistrovství eské republiky mládeže a senior

DATUM KONÁNÍ: 9.11.2014
MÍSTO KONÁNÍ: stská sportovní hala, Astronaut  2, Haví ov-M sto
PO ADATEL: SKK BUDO Haví ov a Severomoravský svaz karate

EDITEL SOUT ŽE: Marek Franta, tel. 604 262 607
STARTOVNÉ: Krajský p ebor 200,-K  osoba
LÉKA : Zajiš uje po adatel

STK:                                        Ji í Hájek
HLAVNÍ ROZHOD Í:  Marek Franta
PANEL ROZHOD ÍCH: Svatopluk Sekanina, Vladimír Ryska, Lukáš Miklo, Dušan Hajmach,
Tomáš Hudec,Michal Kob rský, Miloš Škoda, Martin Blato , David Hube ák, Jakub Smékal, Stanislav Hájek
Hubert Witosz, Jakub Debrecenyi, Filip Saidl.

ihlášky posílejte na e-mail stk.smske@seznam.cz nejpozd ji do 6.11.2014

ASOVÝ PROGRAM   9.00  –  9.30 Prezentace
  9.45 – 10.00 Slavnostní nástup
10.00 – 12.00 Sout ž KATA
12.00 – 12.30 Vyhlášení výsledk  KATA
12.30 – 13.00 estávka
13.00 Sout ž KUMITE

Pravidla: Krajský p ebor - WKF, v etn  dodatk SKe, váhové a v kové kategorie dle SKe,

CENY Zajiš uje po adatel

Kategorie - Krajský p ebor:
V jednotlivých v kových kategoriích je možno startovat dle dosaženého v ku v den konání mistrovství republiky,
tj. v jednotlivých kategoriích je rozhodujícím datem.
Kumite:
mladší žáci            7  - 11 let                                 -30,-35,-41,+41 kg ,,  mladší žáci           7 – 9 let   -27,-32,+32
mladší žákyn   7 – 11 let                    -35, +35 kg,,              mladší žákyn       7 – 9 let   -30,+30
starší žáci 12 – 13 let                    -39, -45, -52, -60, +60 kg
starší žákyn 12 – 13 let                    -42, -50, +50 kg
dorostenci 14 – 15 let                    -52, -57, -63, -70, + 70 kg
dorostenky 14 – 15 let                    -47, -54, +54 kg
junio i 16 – 17 let                    -55, -61, -68, -76, +76 kg
juniorky 16 – 17 let                    -48, -53, -59, +59 kg
senio i                   + 18 let                                     -60, -67, - 75, -84,+84, open
seniorky + 18 let                    -50, -55, -61, -68, +68, open

Kata: Výše uvedené kategorie ( v kata senio i a seniorky platí v ková hranice + 16 let )


