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Krajská soutěž BEGINNER 2021 

Ústecký krajský svaz karate – SK Kamura-ryu shotokan Ústí n.L. 

Datum konání:  neděle 07.11.2021 

Místo konání: sportovní hala T-Mobile, ISŠ Dobětice, Výstupní 2 (za obchodním     

                                domem Lidl) 

Startují:  startují pouze členové UKSKe 

Ředitel soutěže:  Martin Leška, leska@kamura.cz, +420 603 595 798 

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

Rozhodčí:   hlavní rozhodčí Vladimír Janda, zajistí sbor rozhodčích 

Startovné:  200,- Kč za jednotlivce 

Přihlášky:  přihlášení, bez platby startovného, na czechkarate.cz (databáze), 
nejpozději dva dny před turnajem. 
Výjimečně přihlášky na místě za dvojí startovné. 

Losování:  proběhne v den soutěže po registraci závodníků a zaplacení 
startovného 

Předpis:  soutěží se dle pravidel WKF, včetně doplňků ČSKe, body pro postup na 
M ČR Beginners 

Kategorie:  dle rozdělení STK ČSKe 

Disciplíny: 
Karate agility (>7. kyu) 
chlapci <7 let,    děvčata <7 let, 
ml. žáci 8-9 let,   ml. žákyně 8-9 let, 
ml. žáci 10-11 let,   ml. žáci 10-11 let, 
st. žáci 12-13 let,   st. žáci 12-13 let 

Kihon Ido (>7. kyu) 
chlapci <7 let,    děvčata <7 let, 
ml. žáci 8-9 let,   ml. žákyně 8-9 let, 
ml. žáci 10-11 let,   ml. žákyně 10-11 let, 
st. žáci 12-13 let,   st. žákyně 12-13 let 

Kumite balloon (>7.kyu) 
chlapci <7 let,    děvčata <7 let, 
ml. žáci 8-9 let,   ml. žákyně 8-9 let, 
ml. žáci 10-11 let,   ml. žákyně 10-11 let, 
st. žáci 12-13 let,   st. žákyně 12-13 let 
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Kata beginner (8. a 7. kyu) 
chlapci <7 let,    děvčata <7 let, 
ml. žáci 8-9 let,   ml. žákyně 8-9 let, 
ml. žáci 10-11 let,   ml. žákyně 10-11 let, 
st. žáci 12-13 let,   st. žákyně 12-13 let 

Kumite beginner (8. a 7. kyu) 
chlapci <7 let,    děvčata <7 let, 
ml. žáci 8-9 let,   ml. žákyně 8-9 let, 
ml. žáci 10-11 let,   ml. žákyně 10-11 let, 
st. žáci 12-13 let,   st. žákyně 12-13 let 

Startují členové ÚKSKe  
 
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 medaile a diplomy 
2. místo medaile a diplomy 
3. místo medaile, diplomy  

Časový rozvrh: 
- 8:30 – 9:00 hod. prezentace 

- 9:00 -  9:30 hod. Slavnostní nástup 

- 9:30hod.             zahájení soutěže  

 

 

 

 

Akci podporují: 

*Magistrát města Ústí nad Labem 

*Krajský úřad Ústeckého kraje 

*Ústecký krajský svaz karate 
 

 
   Martin Leška,          David Bázler 
   ředitel soutěže           úsek STK 
 

Vladimír Janda, 
úsek rozhodčích 


