1. Kolo krajské ligy
a Ligy talentů JČSKe
Datum konání:

Sobota 12. ÚNORA 2022

Místo konání:

Sportovní centrum Fight Clubu ČB,
Kongresové centrum Metropol, Senovážné nám. 2, České Budějovice, 370 01
Parkování: naproti Metropolu na parkovišti na Senovážném nám. Neděle - ZDARMA

Pořadatel:

JČSKe a Fight Club z.s. (www.fight-club.cz)

Ředitel turnaje:

Petr Beníšek, tel. 608 860 845, e-mail: p.benisek@seznam.cz

Registrace:

nejpozději do 10.2. 2022 na e-mail: petr.kubicka@gmail.com

Startovné:

Krajská liga 200 Kč, Liga talentů 200 Kč, obě soutěže 300 Kč

Podmínky startu:

Podmínky ohledně bezinfekčnosti budou rozeslány týden před závodem,
dle aktuálních nařízení vlády ČR.

PROGRAM:
Liga talentů
09:00 - 09.30
09.45 - 12.00

Kontrola prezentace a platba startovného (možno i za KL)
zahájení soutěží ligy talentů kata, kumite

Krajská liga
12:00 - 12.30
12.45 - 15.30

Kontrola prezentace a platba startovného
zahájení soutěží ligy talentů kata, kumite

Předávání medailí bude průběžně během turnaje.

Kategorie ligy talentů
kata

kumite

o

8.kyu

o

7.kyu

o

6.kyu

o

8.kyu

o

7.kyu

o

6.kyu






žáci, žákyně do 7 let
žáci, žákyně 8-9 let
ml. žáci, ml. žákyně 10-11 let
st. žáci, st. žákyně do 12-13 let






žáci, žákyně do 7 let
žáci, žákyně 8-9 let
ml. žáci, ml. žákyně 10-11 let
st. žáci, st. žákyně do 12-13 let






žáci, žákyně do 7 let
žáci, žákyně 8-9 let
ml. žáci, ml. žákyně 10-11 let
st. žáci, st. žákyně do 12-13 let






žáci, žákyně do 7 let (BRH)
žáci, žákyně 8-9 let (BRH)
ml. žáci, ml. žákyně 10-11 let (BRH)
st. žáci, st. žákyně do 12-13 let (BRH)






žáci, žákyně do 7 let (BRH)
žáci, žákyně 8-9 let (-30kg, +30kg)
ml. žáci, ml. žákyně 10-11 let (-35kg, +35kg)
st. žáci, st. žákyně do 12-13 let ( -45kg, +45kg)






žáci, žákyně do 7 let (BRH)
žáci, žákyně 8-9 let (-30kg, +30kg)
ml. žáci, ml. žákyně 10-11 let (-35kg, +35kg)
st. žáci, st. žákyně do 12-13 let ( -45kg, +45kg)

Kategorie Krajské ligy
KATA
Kata team:

7-9, 10-11 let, 12-13 let, 14-17 let, 18+
7-10 let, 11-13 let, 14+

KUMITE (od 7. kyu)
•

Mladší žáci (7-9 let v době MČR) -30 kg +30 kg

•

Mladší žákyně (7-9 let v době MČR) -30 kg +30 kg

•

Mladší žáci (10–11 let) -35 kg -41 kg, +41 kg

•

Mladší žákyně (10–11 let) -35 kg -42 kg, +42 kg

•

Starší žáci (12–13 let) -45 kg -52 kg +52 kg

•

Starší žákyně (12–13 let) -42 kg -50 kg +50 kg

•

Dorostenci (14-15 let) -57 kg -63 kg +63 kg

•

Dorostenky (14-15 let) -47 kg -54 kg +54 kg

•

Junioři (16-17 let) -61 kg -68 kg +68 kg

•

Juniorky (16-17 let) -53 kg -59 kg +59 kg

•

Senioři (18+) -67 kg -75 kg +75 kg

•

Seniorky (18+) -55 kg -61 kg +61 kg

