
ČESKOSLOVENSKÝ
E-TURNAJ

Mezinárodní online soutěž za účasti členů České asociace
okinawského karate a kobudo a Slovenskej federácie karate 
a bojových umení.

• Dvoukolový turnaj (semifinále a finále) – 3.11.2020 a 
10.11.2020. Za účasti mezinárodních rozhodčích WUKF z ČR 
a SR.

• S podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., EurEthICS ETSIA, 
WUKF, ČAOKK a SFKaBU.  

Skvělá možnost motivovat děti, mládež, ale i dospělé a 
zabojovat o skvělý pohár pro vítěznou organizaci.

Kontakt za ČR: Miroslav Boguský, 606131845
miroslav.bogusky@caokk.cz



ČESKOSLOVENSKÝ E-TURNAJ
1.kolo do 3.11.  - 2.kolo do 10.11.2020

10 kategorií chlapců a dívek
6-7 letí, 8-9 letí, 10-11 letí, 12-13 letí, 14-15 letí, 

16-17 letí, 18-20 letí, 21-35 letí, 36+ letí
Od kategorie 10 -11 let a vyšší je možno cvičit kata Sentei/Tokui.

- rozhodčí: WUKF z ČR a SR
- PRAVIDLA WUKF - hodnocení dle známek – semifinále/finále

- všem účastníkům účastnické diplomy online
- první tři místa diplom + medaile (dodáme poštou)

- vítězná Federace – VELKÝ POHÁR
- zaslánÍ videí online na email: sutaz@karate-slovakia.sk

- Výsledky ONLINE (Facebook, Instagram, web)

mailto:sutaz@karate-slovakia.sk


ČESKOSLOVENSKÝ E-TURNAJ
- Jen předepsaná kata (Shitei, Sentei a nebo Tokui)

- - kata musí být zacvičena v karate gi a najednou, bez zásahu do cvičení, bez úprav videa

- kata musí být zacvičena jako celek, aby bylo vidět kata z pohledu „hlavního rozhodce tatami“

- doporučuje se točit na šířku
- může být zacvičena kdekoľiv, kde je dost místa (byt, dům, zahrada, park, les...)

- bez hudebního pozadí, aby bylo slyšet kyay

- video musí být bez jakékoliv „reklamy“

- je třeba dbát na kvalitu videa, netočit z velké dálky, aby bylo možno vidět detaily
- video nahrajte na www.uschovna.cz, my ho spracujeme a zašleme rozhodčím k rozhodnutí

- informace jak poslat video najdete zde: http://karate-slovakia.sk/?p=online

Odborný garant: SFKaBU a ČAOKK, pod hlavičkou WUKF, s podporou EurEthICS ETSIA

http://www.uschovna.cz/
http://karate-slovakia.sk/?p=online


KATEGORIE
Samostatně chlapci a dívky, (2. kola)

6-7 letí (Shitei), 8-9 letí (Shitei)
10-11 letí (Sentei a  Tokui), 12-13 letí (Sentei a  Tokui)
14-15 letí (Sentei a  Tokui), 16-17 letí (Sentei a  Tokui)
18-20 letí (Sentei a  Tokui), 21-35 letí (Sentei a  Tokui)

36+ letí (Sentei a  Tokui)

Kata list zde: https://www.wukf-
karate.org/upload_legacy/rules/WUKF-Official-KATA-List-rev-09-

March-2019.pdf

https://www.wukf-karate.org/upload_legacy/rules/WUKF-Official-KATA-List-rev-09-March-2019.pdf

