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1157 Neratovice
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Kategorie:  nesoutěžní sloučené kategorie  
 bez STV (pásků) – do 6, 8, 10 let  
 9. kyu (bílý pásek) – do 6, 8, 10 let, +10 let
         8. kyu chlapci + dívky – do 8, 10, 12 let, +12 let
 7. kyu chlapci + dívky  – do 8, 10, 12 let, +12 let
 soutěžní kategorie   
 mini žákyně + mini žáci – sloučená kategorie 
 ml. žákyně, ml. žáci (podle počtu přihlášených sloučená kat.)
 starší žákyně, starší žáci
 ml. dorostenky, ml. dorostenci

Disciplíny:   nesoutěžní kategorie    
 bez STV: techniky na místě + sil. trojboj (3× 5)
                     9. kyu: techniky do Z.K.D. + Kihon kumite
 8. kyu: Taikyoku Shodan, Heian Shodan, Gohon kumite
 7. kyu: H1–H2 + Gohon kumite
 soutěžní kategorie    
 podle pravidel J.K.A ČR
 mini žáci a mini žákyně – eliminace Kihon Ippon kumite 
 (od semifinal Shobu Ippon), finále Shobu Sanbon 2 min.

Kata týmy:  nezávodní, závodní
 kategorie týmů – nezávodní – věk 7–9, 10–11, 12–14 let 
 (i sloučené), závodní – ml. žáci a žačky, st. žáci a žačky 

Program:  8.00–8.30 hod. prezence, 8.30–9.00 hod. losování,  
 9.00 zahájení soutěže, předpokládaný konec v 17.00 hod.

Ceny:  Diplom a medaile pro první čtyři v kategorii. Cena pro vítěze kombinace  
 kata-kumite velký pohár. Věcné ceny od sponzorů. Ostatní účastnický   
 diplom a mikulášský balíček pro každého závodníka a dětský doprovod.

Registrace:  Přihlášku přinést na trénink nebo michal.kova@seznam.cz do 27. 10. 2019. 

Rozhodčí:     Deleguje středočeský svaz karate JKA.  
 Každý hostující klub přiveze min. jednoho rozhodčího.

Startovné:      50 Kč pro členy SK Shotokan, 150 Kč pro ostatní kluby.

Občerstvení: Zajištěno pro účastníky soutěže i doprovod.
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