DĚTSKÝ DEN KARATE PRO
DĚTI BEZ PÁSKU
ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI KARATE SPOJENÉ S PRVNÍ ZKOUŠKOU

SOBOTA 26. 6. 2021

Motivační akce pro děti. V průběhu

všech úkolů dostane dítě potvrzení o

akce

splnění

budou

sami

děti

obcházet

zkoušky

na

první

pásek

stanoviště ve sportovní hale. Na

karate, tzv. 9.kyu a od září bude moci

každém

již nosit první pásek.

stanovišti

bude

jedna

disciplína a dovednost. Děti se budou
moci seznámit s jednotlivými úkoly
předem. Při splnění úkolu na každém
stanovišti dostane dítě potvrzení o
zvládnutém úkolu. V případě splnění

www.kamiwaza.cz

V případě, že bude mít dítě chuť,
může se během akce přihlásit na
soutěžní

disciplínu

a

bude

moci

v určený čas soutěžit o medaile a
věcné ceny.

Datum konání: 26. 6. 2021
Místo konání: Sportovní hala Jedenáctka VS, Mírového hnutí 3, Praha 11 – Chodov
Oblečení: Není vyžadováno žádné speciální oblečení. Stačí kraťasy a tričko (může
být i kimono bez pásku)
Registrace / přihlášení: v klubovém informačním systému do 22. 6. 2021:
https://system.spirit-sport.cz (odkaz na webu kamiwaza.cz)
Poplatek / startovné: 250,- Kč (cena obsahuje také průkaz karate, který dítě
dostane na konci)
Časový harmonogram / průběh turnaje: Přihlášení a registrace bude probíhat do
22. 6. 2021 na webu kamiwaza.cz. Poté bude zveřejněn časový harmonogram, vč.
jmen dětí, které přijdou v určený čas. S ohledem na covidová opatření přijde do
haly vždy pouze skupina dětí dle zveřejněného seznamu. Současně z důvodu
covidových opatření může do haly s každým dítětem maximálně jedna osoba jako
doprovod. Předpokládaná doba každého dítěte v hale je 45 – 9O minut. Akce bude
probíhat v dopoledních hodinách.

Covidové podmínky: jedno dítě s maximálně jednou osobou jako doprovod. Každý
při vstupu do haly (vč. doprovodu) odevzdá podepsané a vyplněné covidové
prohlášení (bude každému účastníkovi zasláno na e-mail, případně bude ho možné
stáhnout na našem webu). Při sportování nemusí mít dítě nasazenou roušku.
Doprovod však bude mít roušku po celou dobu akce.

Náhradní termín zkoušek: V případě, že se člen nemůže v tento termín zkoušek
zúčastnit, je možné absolvovat zkoušky na první pásek v náhradním termínu 19. 6.
2021 v Praze – Hloubětíne. Tyto zkoušky však budou probíhat zcela odlišnou
formou. Zkušební komisař bude zkoušet skupinu dětí dle zkušebního řádu.

www.kamiwaza.cz

