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V Brně dne 1. listopadu 2021

VĚC: NOMINAČNÍ KLÍČ PRO MČR V KARATE GOJU-RYU 6.11.2021
Vážení členové ČSKGr,
věnujte prosím pozornost nominačnímu klíči pro MČR v karate Goju-Ryu 2021 a MČR Beginner Goju-Ryu 2021.
Konečnou nominaci naleznete zde:
https://ranking.goju-ryu.cz/index.php?page=home-nominace
Postupový klíč na MČR v karate Goju ryu a MČR Beginer Goju-Ryu:
- na M ČR postupuje v každé kategorii 12 závodníků dle následujícího klíče:
Postupující:
a) 1 místo – vítěz MČR v předchozím roce
b) 10 míst – nejvýše postavení závodníci z českého žebříčku – z NP nebo PT
c) 1 místo - „divoká karta reprezentace“
d) + přímá nominace aktivních rozhodčích z NP a KP v roce 2021
(kategorie +16 let kata / +18 kumite)
Doplňující informace a termíny k registraci do systému ČUBU:
1.-2.11.2021

registrace všech nominovaných v rankingu.goju-ryu.cz

1.-2.11.2021

registrace všech divokých karet + přímá nominace pro rozhodčí
(jedná se především o stálé účastníky ME/MS Goju-Ryu a rozhodčí, kteří svojí aktivní
účastí pomáhají svazu na soutěžích)
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možnost doregistrace do neobsazených pozic v kategoriích kde je méně než 12 osob

3.11.2021

(do max. počet 12 osob) z nominovaných osob z rankingu
(tz. Například závodník má nominace v kata + může být donominován na kumite. Nebo
Závodník získal nominaci na Beginner, ale v kategorii už nemůže startovat, protože má
např. 6.kyu. V takovém případě může startovat v kata a kumite v odpolední části)
registrace divoké karty pro nenominované závodníky (musí být schváleno Radou

4.11.2021

reprezentace dále jen RR ČSKGr). Každý klub může do každé kategorie zaslat na RR
ČSKGr jen 1 osobu, a to za předpokladu, že nebyl dosažen počet max. 12 závodníků.
(každý taková žádost bude zaslána na e-mail reprezentace@goju-ryu.cz a v kopii na
office@goju-ryu.cz. Výsledek bude zaslán na oba jmenované e-maily RR ČSKGr)
ostatní případné možnosti nominace, které nejsou popsány výše podléhají schválení

5.11.2021

Rady spolku Českého svazu karate Goju Ryu.
Dodatek k nominaci na rankingu.goju-ryu.cz:
V případě shody bodů v rankingu pro nominaci na MČR na posledních postupujících pozicích jsou nominováni
všichni závodníci se stejným počtem bodů, a to i za předpokladu, že bude nominace obsahovat více jak 12 osob
pro maximální počet osob v kategorii.
Jedná se o tyto kategorie:
-

Kihon Ido Ml. žáci 10-11 let (9+7.kyu)

-

Kata jednotlivci Starší žákyně 12-13 let

-

Kumite jednotlivci St. žákyně 12-13 let BRH

Dodatek k nominaci:
Jakékoli sporné nominace a nejasnosti, které zde v nominačním klíči nejsou popsány rozhoduje rada svazu
s konečnou platností.
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