Mistrovství České republiky
mládeže a dospělých ČABK 2012
(děti, kadeti / dorostenci, junioři, senioři, masters)
Pořadatel
České Asociace Budo Karate za podpory klubu SK Kesl Ryu Shotokan a klubu Jukl Karate Team.
Datum konání
Sobota, 8. prosince 2012

Místo konání
Tělocvična ZŠ Zárubova, ul. Zárubova 977/17, Praha 4
(vchod do tělocvičny z boku budovy od hřiště)

Ředitel turnaje
st
Miloš Linke, 1 Dan
mobil: +420 724 717 074

Hlavní rozhodčí
th
Karel Kesl, 8 Dan
mobil: +420 777 940 769, e-mail: sk-kesl-ryu@seznam.cz

Přihlášky
Přihlášky na turnaj zasílejte do středy 5. 12. 2012 na e-mail STK turnaje jukl.jan@seznam.cz. Přijata bude
pouze oficiální přihláška ve formátu .xls, která je ke stažení na webových stránkách České Asociace Budo
Karate (www.cabk.cz). Na přihlášky zaslané po tomto datu, nebude brán zřetel!
Soutěžní podmínky
Turnaj pro členy ČABK – členská karta asociace se známkou ČABK 2012 (Známky možno dokoupit na
turnaji). Pokud se chcete stát členy ČABK, podmínky členství a veškeré další informace naleznete
na webových stránkách asociace (www.cabk.cz). Nové registrace proveďte dle pokynů nejpozději
do 2. 12. 2012.
Každý závodníci musí mít, platné lékařské razítko (v průkazu karate, budopasu atd.), ne starší jednoho roku,
nutné pro soutěž Kata i Kumite! Bez těchto náležitostí není možný start závodníka v disciplíně Kata ani
Kumite.
Časový harmonogram
08:00 - 08:30

Potvrzení prezentace MČR mládeže - (Kata i Kumite).
K prezentaci se dostaví pouze Kouč dané výpravy bez závodníků.

08:00 - 09:00

Zahájení turnaje mládeže - Kata
(po skončení disciplíny Kata, následuje ihned Kumite)

12:00 - 12:30

Potvrzení prezentace MČR senioři a Masters - (Kata i Kumite).

iQ cca 13:00

Slavnostní nástup, vyhlášení výsledků MČR mládeže

iQ cca 13:30

Zahájení turnaje Senioři a Masters - Kata
(po skončení disciplíny Kata, následuje ihned Kumite)

Pravidla
WUKF – ČABK (ke stažení na webových stránkách asociace www.cabk.cz)
Kata - bodový systém.
Kumite - Shobu Nihon i Shobu Sanbon budou rozhodovány systémem rozhodčí a zrcadlový rozhodčí.
Chrániče
Chrániče rukou červené a bílé (výjimečně možno použít místo bílých chráničů modré chrániče), chrániče
zubů, dívky chránič hrudi, povoleny chrániče holení (bez botiček!). Na Kumite nutné červené a bílé šerpy.
Kategorie Kumite děti bez obličejových masek a chráničů hrudi.
Startovné
Pouze s členskou kartou ČABK a známkou ČABK 2012:

200,- Kč - jednotlivci; 200,- Kč - Kata Team

Ceny
Medaile, diplom
(Kumite – pouze jedno třetí místo, bez repasáže. Poražení závodníci v semifinále, bojují o třetí místo.)

(Na turnaji již v prodeji známky ČABK 2013)
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Přehled soutěžních disciplín
KATA
Kategorie Kata Děti, je rozdělena dle věku a dále dle pásů.
Bílý a Oranžový (Žlutý) pás

Zelený a Modrý (Fialový) pás

Hnědý až Černý pás

6-8 let
9-10 let

6-10 let

6-10 let

11-14 let

11-12 let
13-14 let

11-14 let

Kategorie Kata Kadeti (15-20 let) a Senioři (18-35 let) jsou rozděleny dle stylů na SHOTOKAN, GOJU RYU a
OSTATNÍ STYLY. V kategorie Masters (36 let a starší) soutěží všechny styly dohromady. V případě malého
počtu závodníků v jednotlivých kategoriích, pořadatel kategorie sloučí.

KATA TEAM MIX
Děti
Kadeti

-14 let
15-20 let

Senioři
Masters

18-35 let
36 let a starší

V disciplíně Kata Team se soutěží bez rozdílu stylů a bez rozdílu pohlaví! Tým tedy mohou tvořit 3 muži,
3 ženy, ale i smíšená družstva, tedy 2 muži + 1 žena nebo 2 ženy + 1 muž. Finále je bez bunkai! Všichni
členové týmu musí splňovat věkový limit v dané kategorii.

KUMITE
KUMITE - SHOBU NIHON
Kumite pro děti je stejně jako Kata rozděleno dle věku a dále dle pásů. Závodníci v těchto kategoriích závodí
bez rozdílu hmotnosti.
Bílý a Oranžový (Žlutý) pás
6-8 let
9-10 let
11-12 let
13-14 let

KUMITE - SHOBU SANBON
Dorostenci 15-17 let
Dorostenky 15-17 let

Zelený až Černý pás
6-8 let
9-10 let
11-12 let
13-14 let

-65 kg -70 kg -75 kg +75 kg
-55 kg +55 kg

Junioři 18-20 let
Juniorky 18-20 let

-70 kg -75 kg -80 kg +80 kg
-60 kg +60 kg

Senioři 18-35 let
Seniorky 18-35 let

-75 kg -80 kg +80 kg
-60 kg +60 kg

Masters muži 36-45 let
Masters muži 46 let a starší
Masters ženy 36 let a starší

OPEN
OPEN
OPEN

V případě malého počtu závodníků v jednotlivých kategoriích, pořadatel kategorie sloučí.

podrobný rozpis kategorií naleznete v přihlášce: http://www.cabk.cz/downloads/121208prihlaska.xls
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