Propozice:

South Bohemia GP
1. Pořadatel: Fight Club ČESKÉ BUDĚJOVICE
2. Datum soutěže: Sobota 29. 9. 2012
3. Místo soutěže: SPORTOVNÍ HALA Stromovka
695/12, 370 01, České Budějovice
4. Ředitel soutěže: Bc. Petr Beníšek,
tel: 608 860 845,
Manažer úseku pořadatelské služby
Mgr. Marta Frydrychová,
Finanční manažer Bc. Karla Peldová, 777 147 740
Marek Hullman, 720 557 835,
marekhullman@yahoo.com
Petra Čondlová 724 580 445,
condlova@seznam.cz
5. Rozhodčí: Zajistí pořadatel soutěže
6. Lékař: Zajistí pořadatel soutěže
7. Soutěžní podmínky: Soutěží se dle platných pravidel WKF
8. Soutěžní discipliny:
Kata - jednotlivci
1. mladší žáci 7-9 závodníci ve věku 7 až 9 let včetně 8-7 KYU
2. mladší žákyně 7-9 závodnice ve věku 7 až 9 let včetně 8-7 KYU
3. mladší žáci 10-11 závodníci ve věku 10 až 11 let včetně 8-7 KYU
4. mladší žákyně 10-11 závodnice ve věku 10 až 11 let včetně 8-7 KYU
-----------------------------------------------------------------------------5. mladší žáci 7-9 závodníci ve věku 7 až 9 let včetně
6. mladší žákyně 7-9 závodnice ve věku 7 až 9 let včetně
7. mladší žáci 10-11 závodníci ve věku 10 až 11 let včetně
8. mladší žákyně 10-11 závodnice ve věku 10 až 11 let včetně
9. starší žáci závodníci ve věku 12 až 13 let včetně
10. starší žákyně závodnice ve věku 12 až 13 let včetně
11. dorostenci závodníci ve věku 14 až 15 let včetně
12. dorostenky závodnice ve věku 14 až 15 let včetně
13. junioři závodníci ve věku 16 až 17 let včetně
14. juniorky závodnice ve věku 16 až 17 let včetně
15. muži (senioři) závodníci ve věku 16 let a více
16. ženy (seniorky) závodnice ve věku 16 let a více
17. Masters muži závodníci ve věku 40 let a více
18. Masters ženy závodnice ve věku 35 let a více
Kata team
19. žáci závodníci ve věku 7-13 let včetně
20. žákyně závodnice ve věku 7-13 let včetně
21. junioři závodníci ve věku 14-17 let včetně
22. juniorky závodnice ve věku 14-17 let včetně
23. muži (senioři) závodníci ve věku 16 let a více
24. ženy (seniorky) závodnice ve věku 16 let a více

Kumite
Věková kategorie Hmotnostní kategorie Časové limity zápasů
1. mladší žáci
7-9 -27 kg, -32 kg, +32 kg
2. mladší žákyně 7-9 -30 kg, + 30 kg
3. mladší žáci
10-11 -30 kg, -35 kg, -41 kg, +41 kg
4. mladší žákyně 10-11 -35 kg, +35 kg
5. starší žáci
-39 kg, -45 kg, -52 kg, -60 kg, +60 kg, BRH
6. starší žákyně -42 kg, -50 kg, +50 kg, BRH
7. dorostenci
-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg, BRH
8. dorostenky
-47 kg, -54 kg, +54 kg, BRH,
9. junioři
-55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg BRH,
10. juniorky
-48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg BRH,
11. muži
-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, BRH
12. ženy
-50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, + 68 kg, BRH
13. Masters muži BRH (bez rozdílu hmotnosti)
14. Masters ženy BRH

1. minutu
1 minutu
1,5 minuty
1,5 minuty
1,5 minuty
1,5 minuty
2 minuty
2 minuty
2 minuty
2 minuty
2 minuty
2 minuty
2 minuty
2 minuty

9. Časový harmonogram:
08:30 - 09:00 Prezentace kata
9:30 Zahájení soutěže, předání cen za kata po ukončení všech kategorií kata. (5 tatamy).
10:00 - 11:00 Prezentace kumite
11:30 Slavnostní nástup, vyhlášení výsledků kata, předání cen všem účastníkům soutěže
12:00 Zahájení soutěže kumite (3 - 4 tatamy)
18.00 Předpokládaný konec soutěže
10. Startovné: 150 Kč + 50 Kč z každou další kategorii (zahraniční účastníci 10 € za jednu
kategorii + 5€ za každou další kategorii)
11. Ceny: Medaile, diplomy, poháry, věcné ceny.
12. Přihlášky: Soupisku zasílejte nejpozději do 24.9. 2012 na p.benisek@seznam.cz
13. Občerstvení zajištěno
14. Povinné a doporučené vybavení:
POVINNÉ CHRÁNICE
všechny mužské a chlapecké kategorie
chránič zubu, chrániče rukou v barvě, kombinovaný chránič nohou v barvě
dívčí a ženské kategorie 12 let a výš
chránič zubu, chrániče rukou v barvě, kombinovaný chránič nohou v barvě
chránič hrudníku
DOPORUCENÉ CHRÁNICE (nepovinné):
všechny kategorie - chránič trupu
všechny mužské a chlapecké kategorie - suspenzor
všechny dorostenecké kategorie - obličejová maska
mladší žákyně 7-9, 10-11 let - chránič hrudníku
http://www.mapy.cz/#q=Stromovka%20695%2F12%2C%20370%2001%2C%20%C4%8Cesk%C3%A9%20Bud%C4%9Bjovice&t=s&x=14.471526&y
=48.971373&z=13&d=firm_737866_1

