
                                                                             

Sportovní klub KATANA  z.s.
z pověření 

CZECH FULLCONTACT KARATE ORGANIZATION 
a s finanční podporou Hl.m.Prahy

pořádá turnaj: 

FULLCONTACT KARATE PRAGUE OPEN 2020

Datum soutěže: sobota 29.02.2020

Místo soutěže: 
T.J.SOKOL, Polská 2400/1a, 120 00 Praha 2 - Královské Vinohrady.

http://www.sokolvinohrady.cz/ 

Časový harmonogram:
 

8.00 - 10.00 prezentace závodníků, vážení, kontrola dokladů.
10.00 - 11.00 instruktáž rozhodčích, porada trenérů.

11.00 - 11.30  nástup závodníků a oficiální zahájení soutěže
11.30 - 16.00 kumite 

16.00 - 18.00 semifinálová a finálová utkání
18.00 – 19.00  vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

KATEGORIE:

ŽÁCI:

žáci 6-7 let: -25kg, +25kg.
žákyně 6-7 let, -25kg, +25kg. 

žáci 8-9 let: -30kg, -35kg, +35kg.
žákyně 8-9 let: -30kg, +30kg.

žáci 10-11 let: -35kg, -40kg, +40kg.
žákyně 10-11 let: -30kg, -35kg,+35kg.

KADETI:

 dorostenci 12 - 13 let: -50kg, -55kg, +55kg.
dorostenky 12 - 13 let: -40kg, -45kg, +45kg.

dorostenci 14 - 15 let: -60kg, -65kg, +65kg.
dorostenky 14 - 15 let: -55kg, +55kg.

http://www.sokolvinohrady.cz/
https://cfko.cz/
https://www.sk-katana.cz/


                                                                             

JUNIOŘI:

junioři 16 - 17 let: -65kg, -70kg, +70kg.
juniorky 16 – 17 let: -55kg, -60kg, +60kg.

SENIOŘI: 
senioři od 18let:  -70 kg, -80 kg, -90kg, +90kg.

seniorky od 18 let: -60 kg, -70 kg, +70kg.

Startovné: 
250,- Kč členové CFKO.

500,- Kč ostatní svazy a kluby z ČR. 
25 €,- za závodníka (zahraničí).

Podmínky startu: 
 závodu se může zúčastnit libovolný počet závodníků z jakéhokoliv klubu karate.

 závodník musí mít potvrzenou lékařskou prohlídku ne starší 1 roku.

 závodník musí podepsat nebo mít souhlas rodičů s účastí na turnaji- REVERZ.

 závodník musí mít bílé čisté kimono a zaplacené startovné.

 všichni závodnici budou zváženi.

 závodník musí mít doklad totožnosti nebo kartičku pojištěnce (datum narození).

 pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o startu jednotlivce, nebo klubu, na turnaji.
 
 REVERZ ke stažení na:  https://www.sk-katana.cz/pragueopen/ 

Povinné  chrániče:

1. Suspenzor (vlastní). 
2. Chránič na holeň + nárt -všechny věkové kategorie a kategorie seniorů (vlastní).
3. Chránič rukou - mládežnické kategorie od 6let do 11 let, (vlastní).  
4. Chránič na hrudník (pro žákyně, dorostenky, juniorky a ženy - vlastní).
5. Přilba - mládežnické kategorie od 6let do 17 let, (zajistí pořadatel).
6. Chránič zubů (nepovinný-vlastní).

 Uzávěrka přihlášek:

Přihlášky posílejte na e-mail: karate@pragueopen.info, kopii na:
kyokushin.zofa.cz@emal.cz , do: 31.01.2020 

 Vždy s podpisem vedoucího a kontaktem na něj!

mailto:kyokushin.zofa.cz@emal.cz
mailto:karate@pragueopen.info
https://www.sk-katana.cz/pragueopen/
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Pravidla soutěže
na:  https://www.sk-katana.cz/pragueopen/ 

Techniky se vedou plným kontaktem na tělo a nohy (systém KO). 
Techniky na hlavu (jodan) nejsou prováděny plnou silou, ale kontrolovaným kontaktem,
pokud by způsobily zranění, případně vedly ke K.O. může dojít až k diskvalifikaci. (Toto

platí pro mládežnické kategorie.)
  

Ubytování: 

Možnost ubytování od 25EUR/os/noc vč. snídaně, více informace 
na webu https://www.sk-katana.cz/pragueopen/ 

Parkování: 
Po celou dobu turnaje, parkování pro všechny sportovce, trenéry a rozhodčí 

bude zdarma na horním parkovišti T.J.Sokol -Vinohrady (cca pro 50 aut). 
Je možné také parkovat za poplatek MČ Praha 2 před halou, nebo v ul. Polská a v okolí.  

Ceny: 

 Medaile a diplomy, (1. 2. 3.) místo, diplomy účastníkům turnaje, 
  další ceny od sponzorů turnaje a speciální ceny.

Protesty: 
Písemně u hlavního rozhodčího, poplatek 1000,- Kč (40,- €)

Lékař:  
zajistí pořadatel

Bližší informace:

Mgr. Tatiana Bultaeva, Tel: +420 737 529 432, 
E-mail: karate@pragueopen.info          

nebo na webu https://www.sk-katana.cz/pragueopen/ 

https://www.sk-katana.cz/pragueopen/
mailto:karate@pragueopen.info
https://www.sk-katana.cz/pragueopen/
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Vstup do HALY- T.J.Sokol: 

Všichni diváci mají volný vstup na tribuny a nepotřebují přezůvky, ani návleky na boty.
Pozor !!! Vstup do haly, ve které bude probíhat turnaj, bude  povolen, jen sportovcům,

trenérům a rozhodčím. Vstup do haly bude povolen pouze v přezůvkách, nebo návlecích
na boty, které zajistí pořadatel.

Pořadatel soutěže:                Ředitel soutěže:                 Hlavní rozhodčí:   

       Sportovní klub KATANA z.s.         Sensei Jiří Žofčin                Sensei Jan Soukup
Sensei Arsen Bultaev                Prezident CFKO                Více-prezident CFKO

            bultaev@cfko.cz            kyokushin.zofa.cz@email.cz    soukup.jan@kyokushin.cz 
            +420732352892                    +420737696969                    +420776576935

Tento turnaj  finančně podporuje:
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