
 

 

 

1. Pořadatel:  Česká asociace okinawského karate a kobuda, SKeKK 

2. Datum konání:  Sobota 3.3.2018 

3. Místo konání:  ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 - Vchod ze hřiště  

(Sportovní hala + rozcvičovna) 

4. Startují:   Oddíly z různých svazů a asociací 

5. Kontakt info:  Miroslav Boguský – 606131845 

6. Závodní podmínky: Závodí se dle pravidel WUKF, včetně dodatků CAOKK a propozic 

soutěže. Podmínkou startu je platná lékařská prohlídka ne starší 1 roku. 

7. Lékař:   Zajistí pořadatel 

8. Protest:   Podává se proti porušení pravidel rozhodování a propozic této 

soutěže písemně s poplatkem 500Kč u manažera turnaje. 

9. Časový program: 9:00 – 9:45 – Upřesnění prezentace závodníků, platba startovného 

9:45 – 10:00 – Losování 

10:00 – Slavnostní nástup závodníků, zahájení soutěže kata 

13:00 – Vyhlášení vítězů soutěže kata, zahájení soutěže kumite 

16:00 – Předpokládané ukončení soutěže 

10. Startovné:  200Kč/závodník (kata+kumite), 100Kč za každou další kategorii  

200Kč kata team, 200Kč kumite team 

Střídavý start povolen o jednu věkovou kategorii výše.   

11. Ceny:   Pohár pro 1.místa, medaile, diplom, věcné ceny 

2. a 3.místo medaile, diplom, věcné ceny 

Poháry starosty města pro teamové kategorie 

Pohár starosty města pro nejúspěšnější team turnaje 

12. Přihlášky:  Soupisku zasílejte prosím do 1.3.2018 na mail: info@caokk.cz 

13. Na místě se k prezentaci dostaví pouze coach teamu – ( Vyplní za team čestné 

prohlášení o způsobilosti závodníků pro soutěž ) 

14. Ubytování:  Pro omezené množství účastníků je zde možnost přespání 

zdarma v doju autem nedaleko do místa konání akce. Vše na domluvě s pořadateli akce. 

15. Prodej sportovních potřeb pro bojové sporty zajištěn 

16. Platí přísný zákaz vstupu na závodní plochu bez sportovního, čistého přezutí 
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Vysvětlení soutěže superkick: 
Závodníci jsou dle kategorií rozlosováni do soutěžního pavouka, na povel rozhodčího 

provedou co nejrychleji kop mawaši-geri do lapy proti soupeři. Vyhrývá ten, kdo zasáhne 

lapu 3x rychleji, než soupeř. Soutěž se rozhodue na 3 praporkové rozhodčí. 

 

Vysvětlení soutěže hardkick: 
Závodníci jednotlivých kategorií provedou 3 co možná nejtvrdší kopy mawaši-geri do 

odrazového bloku, připevněného na stojan. Blok má v sobě měřící zařízení. Vyhrává 

závodník, který dosáhne nejvyšší naměřené hodnoty. 

 

 

Schéma sportovní haly: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kudy do haly: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři akce: 
 

 

 


