DĚTSKÝ MINITURNAJ TECHNIK A KATA

(pro bílé až zelené pásky)

+

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ LIGA KUMITE O POHÁR HEJTMANKY
2.kolo SOBOTA 23. 03. 2019

Celá akce je určena výhradně pro děti, které nemají zatím větší
závodní zkušenost. Systémem turnaje dává dětem možnost si
zasoutěžit, získat zkušenosti a medaile. Akce se skládá ze dvou
kategorií, a to z technik, resp. kata a ze sportovního zápasu kumite.
Kategorie kumite je součástí Dětské ligy kumite, kde děti, které ještě
nemají větší závodní zkušenost, individuálně sbírají body z několika
turnajů. Závodníci jsou rozděleni do kategorií, jak podle pásku, tak
podle váhy a věku. Cílem soutěže je maximální motivace všech dětí.
Každé kolo Dětské ligy probíhá jako samostatný turnaj (vč.
vyhodnocení). Po každém turnaji však medailisté, z každé kategorie,
získají určitý počet bodů. Po skončení všech turnajů se body sčítají a

následně proběhne vyhodnocení nejúspěšnějších závodníků Dětské
ligy kumite.

Partneři:
Město Říčany

Středočeský kraj

Pražský svaz karate

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Organizátor: SC SPIRIT ŘÍČANY / SK KAMIWAZA KARATE
www.spirit-sport.cz / www.kamiwaza.cz / www.karate1.cz
Datum konání: sobota 23. 03. 2019 (viz. str.3)
Místo konání: Centrum Na Fialce, Mánesova 2530/3a,
Říčany u Prahy. Pozor změna místa!

Informace: Denisa Šťásková, e-mail: info@spirit-sport.cz
mobil: +420 608 363 418
Ředitel soutěže: Ing. Filip Miler, mobil: +420 724 087 228

Registrace / přihlášení:
Pro členy SC SPIRIT ŘÍČANY a SK KAMIWAZA KARATE: Prostřednictvím informačního systému (https://system.spiritsport.cz) - ‘Akce’ u profilu člena. Platba bude probíhat elektronicky dle zaslané výzvy k úhradě, v případě neúčasti činí storno
poplatek 100 % ceny.
Pro ostatní kluby:
Ostatní kluby zasílají vyplněnou .xls tabulku (http://kamiwaza.cz/download/detska_liga_soupiska.xls) na e-mail:jan.cernik@spiritsport.cz Přijetí bude potvrzeno e-mailem. Platby u trenérů klubů.
Termín přihlášení: nejpozději do středy 20. 03. 2019 včetně. Po tomto datu bude přihlašování uzavřeno a nebude možné se
dohlásit. Z důvodu omezeného množství startujících závodníků doporučujeme se přihlásit co nejdřív. Přihlášky evidujeme do
naplnění maximální kapacity
Startovné 200,- Kč (300,-kč za dvě kategorie (např. techniky a kumite) – hradí se elektronicky PŘEVODEM!
Ceny : 1 – 3 místa - medaile
Soutěžní podmínky:
Soutěž pro pozvané kluby a oddíly. Startující závodník, případně jeho zákonný zástupce zodpovídá za dobrý zdravotní stav závodníka a nese
za něj veškerou odpovědnost. Kumite s úplnou repasáží. Po skončení časového limitu bez dosažení bodů, rozhodují rozhodčí podle aktivity
závodníka. Povinné chrániče pouze na zuby a ruce. Ostatní chrániče jsou doporučené. Závodník nesmí zápasit v brýlích. V kategoriích kumite
startují pouze závodníci se svolením svého trenéra na kumite (tato kategorie není určená pro začátečníky).
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu startujících závodníků v jedné kategorii sloučit dvě, či více kategorii.

Časový harmonogram / průběh turnaje:
Otevření haly pro veřejnost v 09:00. Zahájení turnaje
v 09:30. Každý závodník může přijít až na start své
kategorie dle časového harmonogramu, který bude
zveřejněn na webu. Musí však přijít do haly nejpozději
jednu hodinu před začátkem startu své kategorie (neplatí
pro kategorii startující v 9:30). Časový harmonogram,
rozlosování a začátek jednotlivých kategorií bude
zveřejněn na webu www.kamiwaza.cz cca v PÁTEK 22.
03. 2019. Předběžný časový harmonogram je nastaven
tak, že cca v 9:30 začnou soutěžit bílé pásky, poté žluté a
zelené a nakonec fialové pásky. Vyhlašování výsledků
bude probíhat průběžně na tatami. Předpokládané

ukončení turnaje je v 15:30. Každý závodník však může
být pouze na svoji kategorii (s časovou rezervou před
závodem). Každý závodník se postará sám o sebe, tzn.
před závodem se každé dítě samostatně rozcvičí, připraví
se a hlídá si start své kategorie. V případě, že dítě nebude
na startu své kategorie, je ze soutěže bez náhrady
vyloučeno, tzn. že každý zodpovídá sám za sebe.
Podrobné
informace
k turnaji
budou
aktualizované na www.KAMIWAZA.cz

Místo konání turnaje: Centrum Na Fialce, Mánesova 2530/3a, Říčany u Prahy

pravidelně

Podrobný rozpis soutěžních disciplín (individuální starty)
Techniky / kata
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit, či rozdělit dvě, či více kategorií.

Kategorie I
předvádí techniky karate: age-uke, soto-uke, uchi-uke,
oi-cuki, gedan-barai, mae-geri)
bez pásku / bez kyu – KIHON
- na místě v heiko-dachi
9. kyu (bílé pásky) – KIHON-IDO
- vpřed/vzad v zenkutsu-dachi
Chlapci – rozděleni do věkových kategorií
Dívky - rozděleny do věkových kategorií

Kategorie II
8.kyu – bílé pásky (cvičí libovolná kata – možno
opakovat)
Chlapci – rozděleni do věkových kategorií
Dívky –rozděleny do věkových kategorií

Kategorie III
7. - 6.kyu – žluté a zelené pásky (cvičí libovolná kata –
možno opakovat)
Chlapci – rozděleni do věkových kategorií
Dívky – rozděleny do věkových kategorií

KUMITE
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit, či rozdělit dvě, či více kategorií.

Kategorie I.

Kategorie II.

9., 8. kyu - bílé pásky (případně bez STV)

7., 6. kyu - žluté, zelené pásky

Doba zápasu 60 – 90 sec.

Doba zápasu 60 – 90 sec.

Chlapci – rozděleni do věkových a hmotnostních kategorií

Chlapci – rozděleni do věkových a hmotnostních kategorií

Dívky – rozděleny do věkových a hmotnostních kategorií

Dívky – rozděleny do věkových a hmotnostních kategorií

Kategorie III.
5. kyu – fialové pásky
Doba zápasu 60 – 90 sec.

Chlapci – rozděleni do věkových a hmotnostních kategorií
Dívky – rozděleny do věkových a hmotnostních kategorií

Fotografie sportovní haly
Při turnaji možno využít kavárny, či např. veřejného bazénu.

