
 
Český svaz karate Goju - Ryu 

P R O P O Z I C E 
 

2.kolo Národního poháru ČSKGr 
 

1. Pořadatel:  Karate klub ŠIN-MU Hodonín a SVČ Hodonín  
2. Datum konání:   sobota 1. března 2008 
3. Místo konání a spoj:  SVČ Hodonín ( „duhovka“) do-jo ŠIN-MU , ulice Ivana OLBRACHTA, 

( ZŠ „DUHOVKA“), HODONÍN – Bažantnice ( U červených domků ) 
4. Ředitel soutěže:   Pavel LETOCHA tlf. 605 972 044, shin-mu@cbox.cz 
5. Hlavní rozhodčí:                   Dr. Michal HRUBÝ 
6. Startovné:    100,- Kč 
7. Informace:   u ředitele soutěže tlf. 605 972 044, nebo S.Ištvánek tlf. 602 297 894 
8. Lékař:    zajišťuje pořadatel 
9. Rozhodčí:    deleguje komise rozhodčích ČSKGr 
 
10. Časový rozvrh:  8:00 - 8:30 prezentace kata ( kumite ) 

8:30 - 9:00 losování kata 
9:30 slavnostní zahájení soutěží kata jednotlivci 
11:00 - 11:30 prezentace kumite 
11:00 zahájení soutěže kihon 8. kyu 
11:30 - 12:00 losování kumite 
12:00 přestávka na oběd 
12:30 zahájení soutěží kumite 

(Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit časový plán v zájmu plynulého chodu soutěže.) 
 

11. Ceny:    1. místo –  medaile, diplom 
2. a 3. místo – medaile a diplom 
 

12. Disciplíny NP ČSKGr: 
8.kyu   do 10 let kihon ido 
8.kyu   11 - 15 let  kihon ido 
žákyně   6 - 11 let  kata, 9-11 let (1 min) kumite BRH 
žáci    6 - 11 let  kata, 9-11 let (1 min) kumite BRH 
dorostenky  12 - 14 let  kata, kumite (1,5 min) BRH 
dorostenci  12 - 14 let  kata, kumite (2 min) -45 kg, +45 kg 
junioři ( dívky )15 - 17 let  kata, kumite (2 min) BRH 
junioři   15 - 17 let  kata, kumite (2 min) -65 kg, +65 kg 
senioři (ženy )  18 let a výše  kata, kumite (2 min) BRH 
senioři  18 let a výše  kata, kumite (3 min) -70 kg, -80 kg,  

+80 kg a BRH 
 
13. Protesty:  podává vedoucí družstva písemně u stolu hlavního rozhodčího ihned po skončení 

utkání s poplatkem 300,- Kč 
14. Pravidla:    soutěží se dle pravidel WKF a dodatků ČSKGr. 

Soutěž kata bez povinných (Shitei) – povoleny všechny kata GOJU RYU 
15. Omezení:  startují členové oddílů ČSKGr s platným průkazem a známkou ČUBU pro rok 2008 
 

Lékařská prohlídka nesmí být starší 12 měsíců.!!!! 
 

Upozornění : na závodišti nebudou OBI. Každý závodník bude mít AKA a AO OBI svoje. 
Každý závodník bude mít předepsané chrániče pro soutěž. 

 
Za pořádající oddíl: Pavel LETOCHA 
Za STK ČSKGr:  Ing. Jozef Chocholáček 
 
Cesta :autem -> ze silnice 55 ( Břeclav – Uh. Hradiště ) do  ulice VELKOMORAVSKÁ -> doleva  třída BRATŔÍ ČAPKŮ -> doleva 
ulice JOSEFA SUKA -> doleva z hlavní  ulice KŘIČKOVA -> doleva ulice IVANA OLBRACHTA . Na pravé straně budova a 
brána s duhou. Zaparkovat -> vystoupit -> zamknout  auto ……. Pozor ul. Ivana Olbrachta je jednosměrná. 
 
Mapa je na    http://www.shin-mu.cz/  
 

 
 


