
1. kolo ligy talentů Český Krumlov 
 

Propozice: 

Pořadatel: Fight Club (DDM) ČESKÝ KRUMLOV 

Datum soutěže: Nedělě 10. 2. 2013 

Místo soutěže: Tělocvična Gymnázia v Českém Krumlově, Chvalšinská 112 

Ředitel soutěže: Marek Hullman, 720 557 835, marekhullman@yahoo.com 

Rozhodčí: Zajistí pořadatel soutěže 

Lékař: Zajistí pořadatel soutěže 

Soutěžní podmínky: Soutěží se dle platných pravidel WKF s dodatky JČSKe 

Soutěžní discipliny: 

Kata (žádné až 8. kyu) 6 kategorií 

Žáčci do 7 let 

Žákyňky do 7 let 

Ml. Žáci 8 - 10 let 

St. Žáci 11 - 13 let 

Ml. žákyně 8 - 10 let 

St. žákyně 11 - 13 let 

Kumite (8. kyu) 6 kategorií 

Žáčci do 7 let ( BRH) 

Žákyňky do 7 let ( BRH) 

Ml. Žáci 8 - 10 let (BRH) 

Ml. žákyně 8 - 10 let (BRH) 

St. Žáci 11 - 13 let (BRH) 

St. Žákyně 11 - 13 let (BRH) 

Kata (7. – 6. kyu) 6 kategorií 

Žáčci 7 - 9 let 

Žákyňky 7 - 9 let 

Ml. Žáci 10 -11 let 

Ml. žákyně 10 -11 let 

St. Žáci 12 - 13 let 

St. žákyně 12 - 13 let 

Kumite (7. - 6. kyu) 12 kategorií 

Žáčci 7 - 9 let ( -30kg +30kg) 

Žákyňky 7 - 9 let ( -30kg +30kg) 

Ml. Žáci 10 - 11 let (-35kg + 35kg) 

Ml. žákyně 10 - 11 let (-35kg + 35kg) 

St. Žáci 12 - 13 let (-45kg +45kg) 

St. Žákyně 12 - 13 let (-45kg +45kg) 

 



Časový harmonogram: 

09:15 - 09:45  Prezentace kata 

10:00  Zahájení soutěže, předání cen za kata po ukončení všech kategorií kata 

10:00 - 11:00  Prezentace kumite 

11:30  Slavnostní nástup, vyhlášení výsledků kata, předání cen všem účastníkům soutěže 

12:00  Zahájení soutěže kumite 

15.00  Předpokládaný konec soutěže 

Startovné: 200 Kč 

Ceny: Medaile, diplomy, poháry, věcné ceny. 

Přihlášky: Soupisku zasílejte nejpozději do 8.2. 2013 na p.benisek@seznam.cz 

Občerstvení zajištěno 

Povinné a doporučené vybavení: 

POVINNÉ CHRÁNIČE 

všechny mužské a chlapecké kategorie 

chránič zubu, chrániče rukou v barvě, kombinovaný chránič nohou 

dívčí a ženské kategorie 12 let a výš 

chránič zubu, chrániče rukou v barvě, kombinovaný chránič nohou v barvě, chránič hrudníku 

DOPORUCENÉ CHRÁNIČE (nepovinné): 

všechny kategorie - chránič trupu 

všechny mužské a chlapecké kategorie - suspenzor 

mladší žákyně 7-9, 10-11 let - chránič hrudníku 

Doplňující informace: 

- název soutěže Liga talentů ( LT) 

- 3 kola otevřené soutěže omezené věkem a STV 

- závodníky nesmí v den konání soutěže překročit věk 14 let 

- soutěží se podle schválených pravidel ČSKe a doplňků LT JčSKe 

- podmínkou jsou schválené chrániče, ale holeň nemusí být souhlasná s nárty 

- podmínky platný průkaz karate,lékařská prohlídka ne starší 1 roku, platná známka 

ČSKe – závodníci, kteří jsou na těchto závodech poprvé, nemusí mít známku ČSKe (pouze žádné a 8 kyu) 



- podmínka lékařské zajištění, stačí jeden doktor na celou soutěž 

- podmínkou je hlavní rozhodčí s licencí a každé tatami alespoň jeden rozhodčí s licencí, 

u ostatních není podmínkou licence rozhodčí 

- pořadatel je povinen předat do 5ti dnů zpracované výsledky soutěže na STÚ JčSKe 

- kata cvičí každý dle svého technického stupně a stylu bez omezení 

- bodovací systém stejný jako KL, po skončení všech 3 kol budou vyhodnoceni nejlepší 

závodníci v jednotlivých kategoriích, hodnocení na soutěži 2x3.místo 

FIGHT CLUB 

Bc. Petr Beníšek 

Senovážné nám. 2 

370 21 České Budějovice 

GSM: 608 860 845 

E-mail: p.benisek@seznam.cz 

WWW.FIGHT-CLUB.CZ 

WWW.MALIHRDINOVE.CZ 

http://www.youtube.com/watch?v=32ftRzglCPs 

 
 
 


