
Propozice                                                                                     6. České akademické hry 2007 Liberec 

KARATE 
 
Pořadatel:                     Technická univerzita v Liberci 
 
Technické provedení:  Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy 
 
Místo soutěže:           sportovní hala Katedry tělesné výchovy FP TUL v Harcově,       
                                      (Na Bohdalci 715, 460 15 Liberec 15) 
 
Vedoucí činovníci: Ředitel soutěže: Mgr.Milan Hložek,milan.hlozek@tul.cz, 728325473 

Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Vrbík, vrbikpetr@seznam.cz, 737 772 328 
Hlavní organizátoři: 

Jakub Živnůstka, jakub.zivnustka@centrum.cz, 777340060 
David Srdínko, krasavec.dave@volny.cz, 728572761 

 
Závodní kancelář:  sportovní hala Katedry tělesné výchovy FP TUL v Harcově,       
                                        
Prezentace:                sportovní hala Katedry tělesné výchovy FP TUL v Harcově,       
                                       
Systém soutěže: KATA:   ženy, muži  - týmy, jednotlivci; 
   KUMITE:   muži: -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg; BRH  
                 ženy: -55 kg, -61 kg, -68 kg; +68 kg; BRH  
     smíšené týmy  (2 muži + 1 ženy, jen z jedné školy!) 

Při počtu méně než 6 závodníků,se budou jednotlivé váhové kategorie slučovat. 
 

Časový pořad :  neděle 29.4.  

09:00 - 09:30 prezentace a vážení 
10:00  zahájení  soutěže 

KATA týmy ženy / muži 
KATA ženy / muži 
KUMITE ženy / muži (podle váhových kategorií) 
KUMITE BRH ženy / muži 
KUMITE smíšených týmů (2 muži + 1 žena s náhradníky) 
závěrečný ceremoniál (předpokládaný závěr v 18 hodin) 

 
Předpis: Pravidla W.K.F.: soutěž je otevřená pro všechny styly W.K.F., určená pro 

studenty VŠ (nutný index nebo ISIC) 

KATA - k.o. systém (bez shitei kata) 
KUMITE - povinné chrániče zubů, nohou, rukou (u dívek hrudi)  
a průkaz karate (min. 7. Kyu) s platnou zdravotní prohlídkou. 

 
Vyhlášení vítězů: Po skončení závodu na místě. Vítěz získá titul Akademický mistr ČR 2007, 

první tři v soutěži obdrží medaile a diplomy. 
 
Námitky:  Podávají se do 15 minut řediteli soutěže s vkladem 100 Kč. 
 
Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 minut org.výboru her 

s vkladem 500 Kč. 
 
Doprava:  z Fügnerova náměstí autobus č.15 a č.29 zastávka Přehrada. 

 
 
 
 
Mgr.Milan Hložek      Ing. Petr Vrbík v.r. 
Ředitel soutěže                               Předseda sport.komise ČAUS 


