
MORAVIAN CHILDREN’S CUP

Datum konání: 27.5.2023

Místo konání: SPŠS Kollárova 2, Havířov-Podlesí, 73601 (Vstup do tělocvičny z levé strany budovy, parkování na školním parkovišti).

Pořadatel: Moravskoslezský svaz karate,z.s / SKK Budo Havířov,z.s.

Rozhodčí: Zajišťuje pořadatel ve spolupráci s komisi rozhodčích MSKe.

Lékař: zajišťuje pořadatel.

Přihlášky: zasílejte do 23.3.2023 na e-mail marekFa@seznam.cz (přihlášky budou přeposlány na úsek STK MSKe).

Ceny: zajišťuje pořadatel.

Pravidla: WKF / soutěžní řád ČSKe / pořadatel si vyhrazuje při menším počtu závodníků, úpravu soutěžních kategorií a úpravy v kategoriích které neřeší soutěžní řád ČSKe. 

Protest u stolku hlavního rozhodčího ve výši 500,-Kč.

Ředitel soutěže: Marek Franta, tel.+420 604262607, marekFa@seznam.cz 

Startovné: 200,-Kč        

Časový program: registrace 8.30-9.30 hodin / slavnostní nástup 9.45-10.00 hodin / zahájení soutěžních disciplín kihon a kata 10.00 hodin / medailový ceremoniál soutěže kihon a kata 12.00 hodin / polední přestávka 
12.30-13.15 hodin / odpolední blok kumite 13.15 hodin

Závodní kategorie:

Kihon:        Kata: Základní kata stylu    Kumite:

mladší žáci 6-7.let / 8-7.kyu      mladší žáci 6-7.let / 8.kyu   mladší žáci, žákyně 5-6.let / 8-7.kyu / -23, +23

mladší žákyně 6-7.let / 8-7.kyu              mladší žákyně 6-7.let / 8.kyu   mladší žáci 7-8.let / 8-6.kyu / -26, +26 kg

mladší žáci 8-9.let / 8-7.kyu  mladší žáci 10-11.let / 8-7.kyu                mladší žáci 8-9.let / 8-7.kyu   mladší žákyně 7-8.let / 8-6.kyu / -25, +25 kg

mladší žákyně 8-9.let / 8-7.kyu mladší žákyně 10-11 / 8-7.kyu                mladší žákyně 8-9.let / 8-7.kyu  mladší žáci 9-11.let / 8-6.kyu / -29, -34, -39, +39 kg

Techniky: Shotokan ,Wado-ryu Shito ryu,Goju-ryu   mladší žáci 10-11.let / 8-6.kyu  mladší žákyně 9-11.let / 8-6.kyu / -27, -32,-37, +37 kg 

vpřed / ZD jodan oi-tsuki  vpřed / SD jodan oi-tsuki  mladší žákyně 10-11.let / 8-6.kyu  starší žáci 12-13. let / 8-6.kyu / -35, -40, -45, +45 kg 

vzad / ZD age-uke   vzad / SD age-uke   starší žáci 12-13.let / 8-6.kyu   starší žákyně 12-13.let / 8-6.kyu / -33, -38, - 43, +43 kg  

vpřed/ ZD chudan oi-tsuki  vpřed / ZD chudan oi-tsuki  starší žákyně 12-13.let / 8-6.kyu      

vzad / ZD uchi- uke   vzad/ ZD yoko-uke                         

vpřed / ZD soto-uke   vpřed / ZD soto- uke                                  

vzad / ZD gedan-.barai  vzad /ZD gedan-barai   Těšíme se na Vaši účast, Marek Franta                                                                                                                                                                                                                                                                                              




