
KAM JÍT V HALE A CO TAM MÁM DĚLAT ?  
 

 
Po příchodu do haly se převlékni v šatně do oblečení, ve kterém budeš soutěžit. 

 
Dej si věci na jedno místo na tribunu, ať stále něco nehledáš. Znáš se. 😉 

 
Najdi si rozpis jednotlivých kategorií a překontroluj si, že jsi napsaný v té správné. 
Nezapomeň, že kategorie jsou nejen podle věku, ale také podle pásků apod.  

 
Najdi si cedulku s nápisem místa, kde běžně trénuješ a běž tam.  

 
Počkej u nápisu tvé lokality na trenéry. Pokud tě něco zajímá, zeptej se na to 
organizátorů, kteří mají cedulku pověšenou na krku.  

 
Trenér i organizátor je tvůj kamarád, rád ti poradí. Zeptej se ho na vše, co potřebuješ 
vědět.  

 
U cedule lokality se společně rozcvičíte. Neboj se, řekneme ti, kdy rozcvička bude.  

 
Po rozcvičce půjdete na společný nástup. Ať diváci vidí, jak ti to na závodech sluší. 
S trenérem, či organizátorem uděláte společnou řadu a on tě odvede na nástup.  

 
Po nástupu se podívej, kde bude tvoje kategorie startovat a v kolik hodin. Dej si 
pozor, protože čas je jen orientační. Proto poslouchej, co se hlásí v reproduktoru.  

 
Až přečtou v mikrofonu tvoje jméno, přijď k zápasišti. Vezmi si všechny věci, které 
bys mohl/a potřebovat.  

 
Zůstaň stále u zápasiště (tatami) a poslouchej své jméno. Jak tě rozhodčí přečtou, tak 
se přihlas a nastup si.  

 
Když budeš potřebovat poradit, poraď se s organizátory, kteří mají na krku cedulku.  

 
Během cvičení se ničeho neboj. Všichni jsou na tom stejně jako ty. Vše je hlavně 
zábava. Soustřeď se na to, co umíš a vzpomeň si na to, co ti říkal trenér na tréninku.  

 
Ať vyhraješ, nebo ne, stále zůstaň u zápasiště. Je možné, že ještě budeš soutěžit. 
Odejít od zápasiště můžeš až skončí celá kategorie a začne kategorie nová.  

 
Ještě nechoď domů. Po kategoriích technik, kata a chytání pásků ještě proběhne 
tombola. Navíc pro tebe mají trenéři malé překvapení.  

  



CO NAJDEŠ V HALE A CO TĚ ČEKÁ ? 

 
 
 

Na tatami 1 - 6 soutěžíš v kategoriích, do kterých ses 
přihlásil. Dávej pozor, jestli zrovna nečtou tvé jméno. 
 
 

Na tatami 7 si můžeš vyzkoušet novinku KARATE AGILITY.  
Můžeš vyzvat taťku, nebo mamku na souboj.  
Může to zkusit každý, BEZ PŘIHLAŠENÍ. 
 
 

Po zakoupení lístku, můžeš zkusit štěstí v TOMBOLE. 😊 
 
 

Chybí ti karate vybavení, nebo klubové věci?  
Podívej se do našeho stánku! 
 
 

Chceš mít hezkou fotku a památku na KAMIWAZA CUP?  
Můžeš se vyfotit ve FOTOSTÁNKU. 
 
 
Užij si celou akci a nezapomeň fandit kamarádům, kteří 
zrovna soutěží! 


