
 
  

 

                 
 

          

 PROPOZICE 
    

            MISTROVSTVÍ  ČESKÉ REPUBLIKY 2017     
           V KARATE  GOJU RYU  VŠECH  VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 
 

Část nákladů na pořádání soutěže je hrazena z finanční dotace                                                      
z rozpočtových prostředků statutárního města Brna. 

 

1. Pořadatel:                       Český svaz karate Goju ryu 

2.  Datum konání:                Sobota, 13. května 2017 

3.  Místo konání:                  Sportovní hala TJ Tesla Brno, Halasovo náměstí, Brno - Lesná                        
                                               
4.  Časový rozvrh:             8:00 – 8:30 prezentace kata  

   9:00   zahájení Agility, Kihon-Ido a Kata  

   9:00 -11:00 prezentace kumite  

   12:30 slavnostní nástup  

5.  Ředitel soutěže:              Ing. Jiří Boček, jiri.bocek@czechkarate.cz 

6.  Hlavní rozhodčí:            Ing. Vít Žatka 
7.  Informace:                      u ředitele soutěže a STK ČSKGr 
8.  Lékař:                              MUDr. Martin Čulen 
9.  Ubytování:                      dle potřeby zajišťuje vysílající složka 
10.  Úhrada:                           závodníci startují na náhrady vysílající složky 
 
11.  Startovné:             200,-‐	  Kč	  	   Kata, Kumite, Kata team (za každou kategorii)  
       50,-‐	  Kč	  	  	   Agility, Kihon-Ido (za každou kategorii)

12. Rozhodčí:                       deleguje KR ČSKGr. 
13.  Losování:                        dle výsledkové tabulky STK, na základě výsledků NP ČR 
14.  Soutěžní disciplíny:        dle soutěžního řádu ČSGr a nominační listiny pro M ČR 2017 

  
15.  Pravidla:  dle pravidel WKF a dodatků ČSKGr.	  (vr.	  10	  platná	  od	  1.1.2017)	   

    
16. Omezení:                         startují  členové  oddílů  ČSKGr. a to pouze v jedné věkové kategorii, 
   Podmínky: 

- platný  průkaz karate  (ČSKGr)   
- platná (elektronická) známka ČUBU pro rok 2017!!  
- lékařská prohlídka (nesmí být starší 12 měsíců !!!) 
 

17. Námitky:             podává vedoucí družstva písemně u stolu hlavního rozhodčího ihned  
po skončení utkání  spolu s částkou 300,-Kč             

                                                                       
18. Ceny:                               1. 2. a 2x 3. místo – pohár,  medaile, diplom 
 



 
  

	  

Upozornění:	  
registrace	  na	  soutěž	  nejpozději	  do	  11.	  5.	  2017	  23:59	  přes	  databázi	  ČUBU	   

http://www.cubu.info/cesky-‐svaz-‐goju-‐ryu/souteze	   

Dle	  soutěžního	  řádu	  –	  zástupce	  klubu,	  který	  má	  přístup	  do	  databáze	  ČUBU,	  stvrzuje	  přihlášením	  
závodníků	  na	  soutěž,	  že	  má	  od	  zákonných	  zástupců	  každého	  závodníka	  souhlas	  k	  přihlášení	  na	  
soutěž	  a	  že	  má	  každý	  závodník	  platnou	  lékařskou	  prohlídku,	  na	  základě,	  které	  se	  může	  soutěže	  
zúčastnit	   
 
 

Kategorie	  Mistrovství	  České	  republiky	  karate	  Goju-‐ryu	  2017	   
 

AGILITY:	  	   mladší	  žáci	  a	  žákyně	  do	  8	  let	  	   	   bez	  a	  8.kyu	   

  mladší	  žáci	  a	  žákyně	  9	  až	  11	  let	  	   	   bez	  a	  8.kyu	   

  starší	  žáci	  a	  žákyně	  12-‐15	  let	  	   	   bez	  a	  8.kyu	  	  

 

KIHON	  IDO:	  	   mladší	  žáci	  a	  žákyně	  do	  8	  let	  	   	   bez	  a	  8.kyu	   

  mladší	  žáci	  a	  žákyně	  9	  až	  11	  let	  	   	   bez	  a	  8.kyu	   

  starší	  žáci	  a	  žákyně	  12-‐15	  let	  	   	   bez	  a	  8.kyu	  

 

KATA:	  	   mladší	  žáci	  7	  až	  9	  let	  	  	   	   	   (mohou	  3x	  opakovat)	   

mladší	  žákyně	  7	  až	  9	  let	  	   	   	   (mohou	  3x	  opakovat)	   

mladší	  žáci	  10	  až	  11	  let	  	   	   	   (mohou	  2x	  opakovat)	   

mladší	  žákyně	  10	  až	  11	  let	  	   	   	   (mohou	  2x	  opakovat)	   

starší	  žáci	  12-‐13	  let	  	   	   	   	   (mohou	  1x	  opakovat)	   

starší	  žákyně	  12-‐13	  let	  	   	   	   (mohou	  1x	  opakovat)	   

dorostenci	  14-‐15	  let	  	   	   	   	   pravidla	  WKF	   

dorostenky	  14-‐15	  let	  	  	   	   	   pravidla	  WKF	   

junioři	  16-‐17	  let	  	  	  	   	   	   	   pravidla	  WKF	   

juniorky	  16-‐17	  let	  	   	   	   	   pravidla	  WKF	   

muži	  16	  a	  více	  let	  	   	   	   	   pravidla	  WKF	   

ženy	  16	  a	  více	  let	  	   	   	   	   pravidla	  WKF	  	  

	  

	  



 
  

 

KATA	  TÝM:	  	  	   žáci	  a	  žákyně	  7	  až	  13	  let	  	   	   (jakékoliv	  3členné	  družstvo[smíšené/nesmíšené])	   

Juniors	  team	  14	  až	  20	  let	  	   	   (team	  muži	  nebo	  team	  ženy)	   

	  

KUMITE:	  	   mladší	  žáci	  7	  až	  9	  let	  	  	   	   (BRH) 

mladší	  žákyně	  7	  až	  9	  let	  	   	   (BRH)    

mladší	  žáci	  10	  až	  11	  let	  	   	   (-‐40	  kg,	  +40	  kg)	   

mladší	  žákyně	  10	  až	  11	  let	  	   	   (BRH) 

starší	  žáci	  12	  až	  13	  let	  	   	   (-‐45	  kg,	  +45	  kg)	   

starší	  žákyně	  12	  až	  13	  let	  	   	   (BRH) 

  dorostenci	  14-‐15	  let	  	   	   	   (-‐57	  kg,	  +57	  kg)	   

dorostenky	  14-‐15	  let	  	  	   	   (BRH) 

 junioři	  16-‐17	  let	  	   	   	   (-‐68	  kg,	  +68	  kg)	   

  juniorky	  16-‐17	  let	  	   	   	   (BRH) 

muži	  16	  a	  více	  let	  	  	   	   	   (-‐75	  kg,	  +75	  kg,	  BRH)	   

ženy	  16	  a	  více	  let	  	   	   	   (BRH) 

 

  

 

 
 
         
 


