
Hradec Králové 
Sportovní hala v Tøebši

19. èervna 2016

Turnaj je podporován Královéhradeckým krajem a mìstem Hradec Králové

MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY

SENIORÙ A MASTERS

S.K.I.F. 2016



ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Datum konání:   19.6.2016 

Místo konání:   Hala Tøebeš, Hradec Králové 

Poøadatel:   SK Karate Spartak Hradec Králové ve spolupráci s SKIF CZ 

Podmínky úèasti:  Prùkaz karate nebo ÈUBU, známky SKIF na rok 2016 (možno zakoupit na 

místì pøi prezentaci – 200,- Kè), pøedepsané kyu pro jednotlivé kategorie, 

Prohlášení o zdravotní zpùsobilosti k úèasti na turnaji – viz pøíloha. Støídavý 

start umožnìn - v kata bez prohlášení, v kumite po pøedložení vyplnìného a 

podepsaného formuláøe – viz pøíloha  

Pøihlášky:  Na pøiloženém formuláøi zaslat na emailovou adresu info@spartak.cz 

nejpozdìji do 16.6.2016 

Rozhodèí:   Zajistí poøadatel ve spolupráci s SKIF CZ 

Lékaø:    Zajistí poøadatel 

Startovné:  100,- Kè za každou pøihlášenou kategorii 

Èasový harmonogram: 

10.30 – 11.00 upøesnìní prezentace kategorií senioøi a masters 

Zahájení soutìží kategorií senioøi a masters bude podle aktuálního èasového 

harmonogramu turnaje 

Kategorie: 

Muži – (kata od 16. let, kumite od 18. let, od 3.kyu) – kata, kumite ippon-han shobu (na 3 body) 

�eny - (kata od 16. let, kumite od 18. let, od 3.kyu) – kata, kumite ippon-han shobu (na 3 body) 

Masters muži (40 let a výš, od 3.kyu) - kata, kumite ippon-han shobu (na 3 body) 

Masters ženy  (40 let a výš, od 3.kyu) - kata, kumite ippon-han shobu (na 3 body) 

Muži kumite tým (3+1) - ippon-han shobu (na 3 body) 

Ženy kumite tým (3+1) - ippon-han shobu (na 3 body) 

Muži kata tým 

Ženy kata tým 

Poøadatel si vyhrazuje právo spojit èi rozdìlit kategorie podle poètu pøihlášených závodníkù 

 



Pravidla: Pravidla S.K.I.F. + dodatky v propozicích 

Odkaz na pravidla SKIF: http://karate-skif.cz/wp-content/uploads/2015/01/SKIF-PRAVIDLA-2014-

plus-dodatky-cz.pdf 

Kata – provedení  SKIF podle sokeho Hirokazu Kanazawy 

Eliminace na praporky – kata budou urèovat rozhodèí, cvièí oba závodníci najednou. Finálová skupina 

na bodování. Finálová skupina bude v jednotlivých kategoriích urèená podle poètu pøihlášených – 4 

nebo 8 závodníkù. Pokud bude v nìkterých kategoriích ménì závodníkù, bude celá soutìž kata øízena 

vyøazovacím, tedy praporkovým zpùsobem.  

Kata muži a ženy – v eliminaci kata Bassai-Dai, Jion, Kanku-Dai nebo Empi, ve finálové skupinì 

libovolná kata systému SKIF. 

Kata Masters muži a ženy – v eliminaci kata Bassai Dai nebo Jion, ve finálové skupinì libovolná kata 

systému SKIF. 

Kumite  

V pøípadì velkého poètu závodníkù v kategorii, lze kategorii rozdìlit do dvou váhových kategorií. 

Nejdùležitìjší body z pravidel SKIF CZ – širo nastupuje se svým pásem (aktuální kyu nebo DAN 

závodníka), aka nastupuje s èervenou šerpou nebo se svým pásem a èervenou šerpou. Širo nastupuje 

s bílými nebo modrými chránièi na ruce, aka nastupuje s bílými nebo èervenými chránièi na ruce. Dále 

jsou povinné chránièe zubù, suspenzory u chlapcù jsou doporuèené, body protector je povolen. 

Chránièe holení a nártù jsou zakázané. Èas zápasu 2 minuty. V pøípadì nerozhodného výsledku bude 

encho sen 1 minutu a pokud se nerozhodne v prodloužení, bude následovat hantei, tedy vyhlášení na 

praporky. 

Protesty: Písemnì s poplatkem 500,- Kè. Protest musí být podán neprodlenì po sporném 

pøípadu hlavnímu rozhodèímu. V pøípadì úspìšného protestu se poplatek vrací 

Ubytování :    
 
Hotel Èernigov ***, Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové 

(GPS - 50°12'51.592"N, 15°48'48.381"E), Rezervace: e-mail: nebo tel: +420 495 814 266 
Hotel Alessandria***, tøída SNP 733/2, 500 03 Hradec Králové, http://www.alessandria.cz/ 

Rezervace: http://www.alessandria.cz/cs/rezervace-on-line.html nebo tel: +420 495 777 111 

Penzion nad oborou***  http://www.penzion-nad-oborou.cz 
 

Za SKIF CZ 

Pøedseda Kamil Guzek        STK Jiøí Kotala 


