18. České akademické hry Brno 2019
23. – 28. června 2019

KARATE
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit

Ředitel soutěže:

Ing. Petr Vrbík, VrbikPetr@seznam.cz, tel.: 737 772 328

Termín soutěže:

23. 6. 2019

Místo konání:

SPORTOVNÍ HALA – TJ TESLA BRNO, Halasovo nám. 7, Brno – Lesná

Všeobecná ustanovení:
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro
ČAH Brno 2019

Startují:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2019 + průkazem karate s platnou zdravotní
prohlídkou!

Doprava:

Na náklady vysílající vysoké školy

Poskytnuté náhrady: Ubytování 1 noc + snídaně / 1 sport a pitný režim v den soutěže
Závodní kancelář:

V místě konání soutěže, SPORTOVNÍ HALA – TJ TESLA BRNO

Prezence závodníků: Na sportovišti 9.30 do 10.30 + vážení
Tituly:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v karate pro rok 2019“

Technická ustanovení:
Hlavní rozhodčí:

Marek Kubín, mezinárodní rozhodčí W.K.F.

Kategorie:

KATA

– TÝMY / JEDNOTLIVCI;

ženy / muži;

KUMITE - ženy – 50 kg; - 55 kg; - 61 kg; - 68 kg; + 68 kg; open
- muži – 60 kg; - 67 kg; - 75 kg; - 84 kg; + 84 kg; open
- smíšené týmy jednotlivých škol (3 muži + 2 ženy)
Při menším počtu závodníků než čtyři, se kategorie slučují!
Pravidla W.K.F.:

KATA

- K.O. systém; plná repasáž

KUMITE – K.O. systém; plná repasáž; povinné chrániče zubů, rukou,
nártů, holení, chránič trupu a dívky hrudi; doporučený
suspenzor; STV min. 7. KYU
Námitky:

Soutěžní protesty dle pravidel WKF, ostatní lze podat 15 minut po
skončení dané kategorie, s vkladem 100 Kč

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. OV se
vkladem 500 Kč

Hodnocení soutěže: První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy, vyhlašují se dvě třetí místa
Vyhlášení vítězů:

Po skončení soutěže

Časový harmonogram:
11.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHAJENÍ SOUTĚŽE
KATA - týmy ženy/muži;

jednotlivci ženy/muži;

KUMITE - eliminace + finále

ženy/muži;

KUMITE TÝMŮ - smíšené týmy (3 muži + 2 ženy);
předpokládané zakončení soutěže ~ 16 hodin

Ing. Petr Vrbík

Marek Kubín

ředitel soutěže

předseda sport. komise ČAUS

