
 

2.říjen2016, Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno 624 00 

1. nominační turnaj mládeže na ME Shotokan 

Karate-Do International Federation 

 

Datum:   2.říjen 2016  

Místo konání:  Tělocvična SŠ,Čichnova 23, Brno 624 00 

Pořadatel:  KODOKAI BRNO z.s. ve spolupráci s S.K.I.F. CZ 

Podmínky účasti: Průkaz karate nebo ČUBU, známka S.K.I.F. CZ na rok 2016 (možno zakoupit na 

místě při prezentaci – 200Kč), předepsané STV pro jednotlivé kategorie, 

prohlášení o zdravotní způsobilosti (viz. příloha), střídavý start umožněn (kata 

– bez prohlášení, kumite – dle předloženého formuláře – viz. příloha) .  

Pro kumite jsou povinné chrániče rukou –bílé, možno i modré a červené 

chrániče WKF, chrániče zubů. Suspenzory a pro ženy chrániče hrudníku jsou 

povoleny. Chrániče holení jsou zakázány. Pro kategorie 15let a nižší je 

povolený body protector. 

Přihlášky: Na přiloženém formuláři, na email: info@spartak.cz nejpozději do 28.9.2016 

Rozhodčí: Zajistí pořadatel ve spolupráci s S.K.I.F. CZ 

Lékař: Zajistí pořadatel 

Startovné: 100 Kč za každou přihlášenou kategorii 

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 
 

mailto:info@spartak.cz
http://karate-skif.cz/wp-content/uploads/2015/01/SKIF-PRAVIDLA-2014-plus-dodatky-cz.pdf
http://karate-skif.cz/wp-content/uploads/2015/01/SKIF-PRAVIDLA-2014-plus-dodatky-cz.pdf


Kategorie: kata, kumite dle přílohy - dělené kategorie kata: do 7.kyu , 6.kyu a výš; 

kumite: pouze od 6.kyu (pořadatel si vyhrazuje právo na případnou úpravu 

kategorií dle počtu závodníků) 

Informace:  Ing. Vít Štencel, 603 400 917, vit.stencel@kodokai.cz 
Časový harmonogram: 

8.00-8.30  upřesnění prezentace mladší a starší žáci/žákyně 

8.30-9.00  losování, porada rozhodčích 

9.00   zahájení soutěže kategorií mladší a starší žáci/žákyně 

10.00-10.30  upřesnění prezentace a losování dorostenecké a juniorské kategorie 

 

Zahájení dorostenecké a juniorské kategorie bude dle aktuálního časového harmonogramu turnaje 

Protesty: Písemně s poplatkem 500 Kč, Protest musí být podán neprodleně po sporném 

případu hlavnímu rozhodčímu. V případě úspěšného protestu bude poplatek 

vrácen. 

Ubytování:  Ubytovna SŠ Informatiky a spojů, rezervována kapacita 50 lůžek, apartmány 

(2 + 3 lůžka), cena 360,- lůžko 

  

Rezervace do 25.9. 2016na adresu: vit.stencel@kodokai.cz - vzhledem k 

apartmánům (2 pokoje se společnýmsoc.zařízením) 

vhodnáskupinovárezervace (5 osobnaapartmán). 

 

Mapa:  

 

Sponzoři: 
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Kategorie KATA: 

 

KATEGORIE VĚK HMOTNOST PRAVIDLA 

Kata chlapci do 12 let bez limitu ★ Eliminace na praporky - rozhodčí určuje kata z řady Heian 

   
★ Semifinálová (8 z.) a finálová skupina (4 z.) - bodový systém. Závodník si vybírá kata z řady Heian, dále kata 

Kata dívky do 12 let bez limitu TekkiShodan, Bassaidai, Jion, Kankudai a Empi. 

Kata chlapci 12 - 13 let bez limitu ★ Eliminace na praporky - rozhodčí určuje kata z řady Heian + TekkiShodan 

Kata dívky 12 - 13 let bez limitu ★ Semifinálová (8 z.) a finálová skupina (4 z.) - bodový systém. Závodník si vybírá kata z řady Heian, dále kata 

Kata chlapci 14 - 15 let bez limitu TekkiShodan, Bassaidai, Jion, KankuDai, Empi, Gankaku, Jitte, BassaiSho a KankuSho 

Kata dívky 14 - 15 let bez limitu 
 Kata chlapci 16 - 17 let bez limitu ★ Eliminace na praporky - rozhodčí určuje kata z řady Heian +TekkiShodan 

   

★ Semifinálová (8 závodníků) a finálová skupina 4 závodníci - bodový systém. Závodník si vybírá ze všech kata SKIF, 

Kata dívky 16 - 17 bez limitu kromě Seienchin, Seipai, GankakuSho a Nijuhachi 

Kata chlapci 18 - 19 let bez limitu ★ Eliminace na praporky - rozhodčí určuje ze sentei kata -BassaiDai, Jion, Kanku-dai nebo Empi 

   
selected by Referee Panel 

Kata dívky 18 - 19 let bez limitu ★ Semifinálová (8 závodníků) a finálová skupina 4 závodníci - bodový systém. Závodník si vybírá ze všech kata SKIF, 

   
kromě Seienchin, Seipai, GankakuSho a Nijuhachi 

   
★ závodníci 18-19 let se mohou účastnit seniorských kategorií týmů 

 

Kategorie KUMITE: 

 

 

KATEGORIE VĚK HMOTNOST PRAVIDLA 

Kumite chlapci do 12 let bez limitu ★Ipponshobu (2 waza-ari nebo 1 ippon), 1,5 minuty - jedno třetí místo 

Kumite dívky do 12 let bez limitu 
 Kumite chlapci 12 - 13 let bez limitu 
 Kumite dívky 12 - 13 let bez limitu 
 Kumite chlapci 14 - 15 let bez limitu 
 Kumite dívky 14 - 15 let bez limitu 
 BoysIndividualKumite 16 - 17 let bez limitu ★Ipponshobu (2 waza-ari nebo 1 ippon), 2 minuty - jedno třetí místo 

GirlsIndividualKumite 16 - 17 let bez limitu 
 BoysIndividualKumite 18 - 19 let bez limitu 
 GirlsIndividualKumite 18 - 19 let bez limitu 
  


