Datum: 31.října - 1.listopadu2015
Místo konání: Sportovní hala v Ostravě - Polance, ul. Heleny Salichové 1275 (mapa zde)
Pořadatelé: VSK VŠB TU Ostrava, KARATE TYGR SHOTOKAN, Hakuba karate Ostrava
Ředitel soutěže: Vladimír Ryska (7.dan) +420 604 539 662
Organizační tým: Filip Saidl, Jakub Debrecenyi, Lukáš Miklo
Kontakt: FILIP SAIDL +420 739 522 760, saidl.filip@seznam.cz
JAKUB DEBRECENYI +420 731 050 748, jakub.debrecenyi@gmail.com
Hlavní rozhodčí: PaedDr. Michal Hrubý, PhD. (5.dan)
Startovné: 350 Kč/1 kategorie, 250 Kč/ 2.kategorie, 500Kč/ kata tým
Registrace: přes server www.sportdata.org (zde), v případě problému kontaktujte
saidl.filip@seznam.cz
Kategorie:
SOBOTA 31.10.2015
Kata
Dorostenci 14-15 let
Junioři 16-17 let
U21 (muži) 16 -20 let
Senioři 16+
Masters (muži) +40 let
Kata tým (dorost + junioři)
Kata tým (U21 + senioři)

Dorostenky 14-15 let
Juniorky 16-17 let
U21 (ženy) 16 -20 let
Seniorky 16+
Masters (ženy) +35 let
Kata tým (dorostenky + juniorky)
Kata tým (U21 + seniorky)

Kumite (od 6.kyu)
Dorostenci 14-15 let -52, -57, -63, -70, +70
Junioři 16-17 let -55, -61, -68, -76, +76
U21 (muži) 16 -20 let -68, -78, +78
Senioři 18+ -60, -67, -75, -84, +84, BRH
Masters (muži) +40 let BRH

Dorostenky 14-15 let -47, -54, +54
Juniorky 16-17 let -48, -53, -59, +59
U21 16 -20 let (ženy) -53, -60, +60
Seniorky 18+ -50, -55, -61, -68, +68, BRH
Masters (ženy) +35 let BRH

NEDĚLE 1.11.2015
Kata
Mladší žáci 7-9 let (do 7. Kyu)
Mladší žáci 7-9 let
Mladší žáci 10-11 let (do 7.KYU)
Mladší žáci 10-11 let
Starší žáci 12-13 let
Kata tým žáci 7-13 let

Mladší žákyně 7-9 let (do 7. Kyu)
Mladší žákyně 7-9 let
Mladší žákyně 10-11 let (do 7.kyu)
Mladší žákyně 10-11 let
Starší žákyně 12-13 let
kata tým žákyně 7-13 let

Kumite (od 6.kyu)
Mladší žáci 7-9 let -27, -32, +32
Mladší žákyně 7-9 let -30, +30
Mladší žáci 10-11 let -30, -35, -41, +41
Mladší žákyně 10-11 let -35, +35
Starší žáci 12-13 let -39, -45, -52, -60, +60
Starší žákyně 12-13 let -42, -50, +50
*Organizátor si vyhrazuje právo sloučit nejbližší kategorie při malém počtu závodníků

Pravidla:
KATA
Pravidla WKF s dodatky ČSKe
Kata ml. žáci/ml. žákyně 7-9 let do 7. kyu – tokui kata, možno libovolně opakovat kata
Kata ml. žáci/ml.žákyně 7-9 let – tokui kata, možno 1x opakovat kata
Kata ml. žáci/ml.žákyně 10-11 let – tokui kata, možno 1x opakovat kata
Kata st. žáci/st. žákyně 12-13 let a starší – tokui kata, bez opakování kata
*Pravidla pro střídavý start (2 kategorie): V kata je povolen střídavý start pouze ve dvou nejbližších
věkových kategoriích. V kumite pouze senioři váhovka + BRH nebo junioři + U21.
KUMITE
Pravidla WKF s dodatky ČSKe
Start minimálně 6. Kyu
Body protector a face mask jsou povoleny
Žáci (mladší i starší) zápasí 1 min 30s
Povinné chrániče rukou, zubů, holení a nártů + hrudníku u ženských kategorií (starší žákyně a výš)
Prostest: dle pravidel WKF, poplatek 500 Kč u pořadatelského stolu před podáním protestu
Program:
Soutěž bude probíhat na 4 tatami
PÁTEK 30.10.2015
19:00 – 21:00 Registrace
(pro zahraniční a vzdálené týmy)
SOBOTA 31.11.2014
7:45 – 9:00
Registrace a losování kata
9:00
Start soutěže kata
9:00 – 11:00 Registrace a losování kumite
11:30 – 12:00 Medailový ceremoniál pro soutěž kata
13:00 – 19:00 Start soutěže kumite; průběžné medailové ceremonie pro soutěž kumite
NABÍZÍME:
UBYTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Pro účastníky Karate Grand Prix Ostrava nabízíme jedinečnou možnost přespání v základní škole
Heleny Salichové, která je v těsném sousedství sportovní haly. V případě zájmu, lze přespat i ze
soboty na neděli.
Pro ubytované budou k dispozici vyklizené třídy, je tedy zapotřebí si donést svůj spací pytel a
karimatku. (Žíněnky z tělocvičny budou k zapůjčení, ale pouze omezený počet). Pro ubytované budou
připraveny nově zrekonstruované sprchy i toalety.
Cena za noc 2€/osoba (50Kč/osoba)
Pro týmy jsme také schopni zařídit program s prohlídkou centra města Ostravy, nedalekých lázní
Hýlov- Klimkovice, Nákupního centra forum Nová Karolína nebo industriální oblasti Dolní Vítkovice.
V případě zájmu o ubytování nebo výlet je nutno zaslat email na saidl.filip@seznam.cz nebo
jakub.debrecenyi@gmail.com NEJPOZDĚJI DO 28.10.2015!

