Vánoční turnaj dětí a ml.žáků a žákyň
Propozice
Datum konání:

sobota 26. 11. 2016

Místo konání:

Centrum Sportu na ZŠ Slovenská 1, Český Těšín

Pořadatel:

Karate DDM Český Těšín

Ředitel soutěže:

Bc. Hubert Witosz, tel. 734 514 438

STK:

Jiří Hájek, tel. 737 888 179, přihlášky zasílejte nejpozději do 24. 11. na
e-mail stk@mske.cz

Rozhodčí:

deleguje pan Marek Franta ve spolupráci s SmSKe

Hl. rozhodčí:

pan Marek Franta, tel. 604 262 607

Lékař:

Zajišťuje pořadatel

Podmínky účasti:

Soutěžící musí mít doklad, z něhož lze určit jeho věk a stupeň technické
vyspělosti. V kata 8. – 7. kyu nemusí být soutěžící držitelem
technického stupně. Soutěžící v disciplíně kumite musí mít minimálně
7. kyu a lékařskou prohlídku ne starší 1 roku!

Časový rozvrh:

8:00 – 9:00 hod.

prezentace kata

9:00 – 9:30 hod.

rozlosování

9:45 hod.

slavnostní zahájení soutěže

10:00 hod.

zahájení soutěže kata

11:00 – 12:00 hod.

prezentace kumite

12:30 hod.

zahájení soutěže kumite

Startovné:

200,- Kč

Ceny:

medaile a diplomy za 1. – 3. místo

Soutěžní systém:

rozdělení do 4 členných tabulek viz příloha, vítězové skupin mezi sebou
o 1. – 3. Místo. Smyslem je, aby si začínající děti nevypadli po prvním
kole, velmi se osvědčilo na judu pro začínající děti.

Pravidla:

dle WKF, věkové a váhové kategorie dle propozic, pořadatel si
vyhrazuje úpravu v jednotlivých kategoriích na základě počtu
přihlášených

Sponzoři:

Vánoční turnaj dětí a ml.žáků a žákyň
Soutěžní disciplíny

Kata:
Tyto tři kategorie budou cvičit ve dvojicích najednou!
Benjamínci / benjamínky

/ 4 – 6 let / společná kategorie do 8. kyu, chlapci a děvčata

Mladší žáci / žákyně

/ 7 – 9 let / do 7. kyu

Zde již aka a ao jednotlivě
Mladší žáci / žákyně

/ 8 – 11 let / 7. – 4. kyu

Kumite:
Mladší žákyně

/ 7 – 9 let /

- 30, +30 kg

Mladší žáci

/ 7 – 9 let /

- 27, -32, +32 kg

Mladší žákyně

/10 – 11 let / - 35, +35 kg

Mladší žáci

/10 – 11 let / - 35, - 41, +41 kg

Kategorie kumite je většinou velmi slabě obsazená, zde rovněž každý s každým. Starým
způsobem druhé místo obsadí sportovec, který nic nevyhrál, což může být pro děti
demotivující. Je to něco nového, vyzkoušel jsem to na oddílové soutěži a velmi se mi to
osvědčilo. Zkusme to v Těšíně na těchto motivačních závodech pro začínající karaťáky.

Bc. Hubert Witosz – ředitel soutěže
Sponzoři:

