
 

 

   

OPEN ÚRL družstev žactva 2021 

Ústecký krajský svaz karate – SPORT UNION Ústí n. L. 
experimentální soutěž v projektu „Uvaž pásek, neber drogy“ 

Jednokolová samostatná soutěž roku 2021 s finále 26.09.2021 

Datum konání:  neděle 26.09.2021 

Místo konání: Sportovní hala SPŠ Výstupní 2, Ústí n. L. Dobětice, za Lidlem 

Startují:  otevřený turnaj i pro závodníky z jiných krajů a zahraničí 

Ředitel soutěže:  Mgr. Josef Rajchert, info@karate-rajchert.cz, +420 602 421 764 

STK:   David Bázler, stk@usteckekarate.cz, +420 605 771 583 

Organizační výbor: Mgr. Petr Nechyba, +420 606 221 386 

Rozhodčí:   zabezpečuje KR ÚKSKe 

Startovné: tým kata 300,- Kč, tým kumite 400,- Kč, hotově při prezentaci 
V týmech kata ve finálovém zápase nutná Bunkai libovolného 
rozsahu. 

Přihlášky:  přihlášení, bez platby startovného, na czechkarate.cz (databáze), 
nejpozději 20.09.2021, zahraniční formou zaslané přihlášky 

Kategorie tříčlenných družstev: 
KATA ml. žáci <11let,  ml. žákyně <11let, 

st. žáci 12-13 let,  st. žákyně 12-13 let, 
KUMITE (3+1) ml. žáci <11let,  ml. žákyně <11let, 

st. žáci 12-13 let,  st. žákyně 12-13 let, 

Startují členové ČSKe, ÚKSKe, FSKa, ČUBU, ..., zahraničí EKF, WKF, nositelé min. 8. 
kyu v kata a 7.kyu v kumite. 
 
Podmínka účasti:  
Systém soutěže bude stanoven dle počtu přihlášených týmů s důrazem na co největší 
počet vzájemných zápasů. Soutěžící musí mít platný Průkaz karate (libovolná ZN 2021 v 
ČUBU, platná lékařská prohlídka potvrzena přihlášením na soutěž). 

Protest:  S poplatkem 300,- Kč u hlavního rozhodčího 

Ceny ve finále: 
1. místo pohár, medaile a diplomy 
2. místo pohár, medaile a diplomy 
3. místo pohár, medaile, diplomy a věcné ceny sponzorů 
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Časový rozvrh: 
09:30   sraz účastníků v upřesnění nominace 
10:00    zahájení kata družstev 
Po ukončení kata družstev zahájení kumite družstev 
konec cca ve 13/14 hodin 
 

Akci v rámci projektu „Uvaž pásek, neber drogy!“ podporují: 

*Magistrát města Ústí nad Labem 

*Krajský úřad Ústeckého kraje 

*Ústecký krajský svaz karate 
 
 

 
Mgr. Josef Rajchert,         David Bázler 
   předseda ÚKSKe           úsek STK 
 

Vladimír Janda, 
úsek rozhodčích 


