
JUBILEJNÍ
St edoevropský pohár nad jí karate 20.kolo

DATUM KONÁNÍ: 9.11.2014
MÍSTO KONÁNÍ: stská sportovní hala Haví ov, ul.Astronaut  2.
PO ADATEL: SKK BUDO Haví ov

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

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

ihlášky posílejte na e-mail stk.smske@seznam.cz do 6.11.2014 (upozor ujeme, že po termínu p ihlášení  bude možné
závodníky p ihlásit je ve vyjíme ných p ípadech).

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 Pohár nad jí - v kové a váhové kategorie dle propozic, po adatel si vyhrazuje     úpravu
kategorií na míst . Pravidla dle WKF.

CENY Zajiš uje po adatel, exklusivní medaile, diplomi

Kategorie - Pohár nad jí kumite:  8 – 4. kyu
mladší žáci   7 – 11 let                     -30,-35,+35kg
mladší žákyn   7 – 11 let                     -35, +35 kg
starší žáci 12 – 13 let                     -39.-45,-52,+60kg
starší žákyn 12 – 13 let                     -42, -50, +50 kg
dorostenci             14 -  15 let                                      -52,-57,+57kg
dorostenky            14 – 15 let                                      - 47, +47kg

Kategorie – Pohár nad jí kata: Skupina: Skupina 1.   8 – 7. kyu,     Skupina 2.    6 – 4. kyu
mladší žáci              6 -  8 let
mladší žákyn          6 -  8 let
mladší žáci              9 – 11 let
mladší žákyn          9 – 11 let
starší žáci               12 - 13 let
starší žákyn           12 – 13 let
dorostenci              14 – 15 let
dorostenky             14 – 15 let

Vážení p átelé, timto si Vás dovoluji pozvat na jubilejní 20. kolo této populární sout že, která prob hne v nádherné
stské sportovní hale v Haví ov . Pravideln  se této sout že astní na 200.závodník  z Polska, Slovenska a R. Sout ž

bude probíhat na ty ech zápasištích. Pro vít ze budou p ipravené nádherné medaile a diplomi. Ud lejte si p íjemný sportovní
víkend v Haví ov . Sobota 8.11.2014 bude pat it Národnímu poháru mládeže. Ned le 9.11.2014 bude ur ena práv  pro
za inající a mén  zkušené závodníky.

S pozdravem                                                                                                                                                            Marek Franta


