
 

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO SVAZU KARATE 

NEDĚLE 23. 10. 2022 – ŘÍČANY 

 

 

Přebor Středočeského svazu karate je nominační soutěží  

na mistrovství ČR 2022, které proběhne v kategoriích Beginners 

(Kategorie I) v listopadu a v Kategoriích II v prosinci tohoto 

roku. Každý závodník, který vyhraje kategorii se stane nejen 

přeborníkem kraje, ale bude se moci účastnit či nominovat za 

Středočeský kraj na Mistrovství ČR. Na soutěži mohou startovat 

pouze členové klubů registrovaní ve Středočeském svazu karate 

s výjimkou kategorií Karate Beginners, které jsou otevřené 

všem závodníkům z celé České republiky.  

Partneři:  

                  

 

 

            Město Říčany               Středočeský kraj       



  

     Pořadatel: SC SPIRIT ŘÍČANY z. s. 

Web: www.spirit-sport.cz 

Informace pořadatele: Denisa Šťásková 

         e-mail: info@spirit-sport.cz 

Ředitel soutěže: Ing. Filip Miler, tel.: +420 724 087 228 

Datum konání: neděle 23. 10. 2022  

Místo konání: Centrum Na Fialce, Mánesova 2530/3a, 

Říčany u Prahy. (viz mapa na str. 6)  

Zdravotní služba: zajišťuje pořadatel 

Ceny: 1. - 3. místa – medaile, diplom  

Soutěžní podmínky: Soutěží se dle pravidel WKF včetně 

dodatků ČSKe a StřČ svazu karate. 

Startují: pouze členové Středočeského svazu karate 

s výjimkou závodníků u kategorií Karate Beginners.  

Startovné:  300 Kč za jednotlivce, hrazeno na místě. 

Možnost startu buďto v Kategorii I NEBO Kategorii 

II – u všech možný libovolný počet disciplín. 

Podmínky účasti:  
 

Platný průkaz ČSKe nebo ČUBU, registrace ČSKe 2022 
(známka), lékařská prohlídka ne starší 12 měsíců (za 

platnou prohlídku odpovídá vedoucí družstva), zaplacení 
startovného. 

    Protest: S poplatkem 500,-Kč u hlavního rozhodčího  

 

STK / REGISTRACE: Ing. Tomáš Schiffmann 

E-mail: tomas.schiffmann@atlas.cz 

Registrace e-mailem nejpozději do 20. 10. 2022 na 

formuláři xls – vlastní soubor.  

Časový rozvrh:  

8.00 – 8.30 prezence KATA + BEGINNERS, kontrola dokladů 

9.00 zahájení soutěží KATA + BEGINNERS 

10.00 – 10.30 prezence KUMITE, vážení u prezentace  

11.00 zahájení soutěží KUMITE / po ukončení soutěže kata.   

Upozornění: Všichni závodníci startují na této soutěži na 

vlastní nebezpečí. S ohledem na skutečnost, že se jedná o 
kontaktní sport, je na zvážení každého účastníka mít uzavřené 

vlastní pojištění úrazové a odpovědnosti. U kategorií jsou 
povinné kompletní chrániče pro kumite dle pravidel ČSKe (jako 

na MČR),  
pořadatel i STK si vyhrazují právo změny povinných chráničů. 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit nebo jinak upravit 
kategorie, eventuálně jiné podmínky soutěže. Každý závodník 

musí startovat pouze v kategoriích, v jakých bude startovat 

na MČR. Závodníci nad 16 let mohou soutěžit jak v kategorii 
Kata junioři / juniorky (16-17 let), tak v kategorii Kata senioři / 

seniorky (+16 let).  

http://www.spirit-sport.cz/
mailto:info@spirit-sport.cz


Pravidla přihlašování: 

Každý závodník může startovat pouze v kategorii, ve které bude startovat na MČR 2022.  
Závodníci v kategoriích Karate Beginners (Kategorie I) NEMOHOU zároveň startovat v kategoriích  

Mládeže a seniorů (Kategorie II) a naopak. 

Kvalifikační turnaj pro MČR + MČR Beginner se uskuteční 26. - 27. 11. 2022 a MČR všech kategorií 3. - 4. 12. 2022.  

Pravidla nominace na MČR Beginner budou upřesněna STK Středočeského svazu karate. Věk startujících na Přeboru Středočeského kraje se 

počítá ke dni startu na MČR. 

Závodníci nad 16 let mohou soutěžit jak v kategorii Kata junioři / juniorky (16-17 let), tak v kategorii Kata senioři/seniorky (+16 let). 

Podrobný rozpis soutěžních disciplín (kategorie dle ČSKe): 

 

„Otevřené kategorie“ – děti do 13 let včetně bez STV do 7. kyu včetně s následujícím rozdělením: 

Kategorie beginners (Kategorie I) 
 

Bez STV až 8. kyu včetně: 

Karate agility   (překážková dráha, diagnostika pohybových schopností) 

Kihon-ido     (soubor předem daných technických dovedností) 

Kumite balloon   (simulace technik a pohybu v kumite na stanovený cíl) 

Pouze pro 7. kyu: 

Kata beginner   (základní kata ze seznamu kata WKF)  

Kumite beginner   (simulace zápasů dle Italské federace karate FIJLKAM)    
  
Všechny tyto disciplíny jsou děleny do těchto kategorií: 

Starší žáci – chlapci - 12 až 13 let včetně  

Starší žákyně – dívky - 12 až 13 let včetně  

Mladší žáci – chlapci – 10 až 11 let včetně  

Mladší žákyně – dívky – 10 až 11 let včetně  

Mladší žáci – chlapci – 8 až 9 let včetně  

Mladší žákyně – dívky – 8 až 9 let včetně  

Děti - chlapci a dívky ve věku do 7 let včetně 



Kategorie mládeže a seniorů (Kategorie II) - pouze pro členy Středočeského svazu karate  
 

KATA (od 8. kyu)      KUMITE (od 6. kyu) 

 Mladší žáci (7-9 let v době MČR)   -27 kg -32 kg +32 kg 
Mladší žáci (10–11 let v době MČR)   -30 kg -35 kg -41 kg +41 kg 

Starší žáci (12–13 let v době MČR)   -39 kg -45 kg -52 kg -60 kg +60 kg 
Dorostenci (14-15 let v době MČR)   -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg 
Junioři (16-17 let v době MČR)    -55 kg -61 kg -68 kg -76 kg +76 kg 

Muži U21 (18-20 let v době MČR)   -60 kg -67 kg -75 kg -84 kg +84 kg  
Senioři (kata 16 +, kumite 18 let v době MČR) -60 kg -67 kg -75 kg -84 kg +84 kg BRH 

 
Mladší žákyně (7-9 let v době MČR)   -30 kg +30 kg 
Mladší žákyně (10–11 let v době MČR)  -35 kg -42 kg +42 kg 

Starší žákyně (12–13 let v době MČR)   -42 kg -50 kg +50 kg 
Dorostenky (14-15 let v době MČR)   -47 kg -54 kg +54 kg 

Juniorky (16-17 let v době MČR)   -48 kg -53 kg -59 kg +59 kg 
Ženy U21 (18-20 let v době MČR)   -50 kg -55 kg -61 kg -68 kg +68 kg 
Seniorky (kata 16 +, kumite 18 let v době MČR) -50 kg -55 kg -61 kg -68 kg +68 kg BRH 

  



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

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

mapy.cz 

 

 


