
 

	
 	

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
BEGINNER 2022   
Českého svazu karate 

 
Pořadatel:    Český svaz karate / Středočeský svaz karate / SC SPIRIT ŘÍČANY  

Datum soutěže:   neděle 27. 11. 2022 

Místo konání:  Sportovní hala Dolní Břežany, Na Vršku 290, Dolní Břežany, 
Středočeský kraj. Vstup do haly z ulice Za Pivovarem, Dolní Břežany 
– viz. mapa str. 3  

Ředitel soutěže:   Ing. Filip Miler 

Rozhodčí:    deleguje úsek rozhodčích ČSKe 

Lékař:     zajišťuje pořadatel 

Pravidla soutěže:   dle pravidel WKF, soutěžního řádu ČSKe a dodatků ČSKe 

Protesty:    s poplatkem 500,-Kč u hlavního rozhodčího 

Soutěžící:  MČR Beginner se mohou účastnit pouze závodníci nominovaní 
krajskými svazy ČSKe dle podmínek stanovených v soutěžním řádu 
ČSKe 

Časový harmonogram:  8:00 – 8:30 prezentace 

9:00 zahájení soutěže  

Startovné a přihlášení:  Registrace nejpozději do 24. 11. 2022 prostřednictvím databáze 
ČUBU -  www.cubu.info. Startovné za každou kategorii 200,-Kč. 
Platba převodem na účet ČSKe nejpozději dle instrukcí ČSKe.  

Dle soutěžního řádu – zástupce klubu, který má přístup do databáze 
ČUBU, stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od 
zákonných zástupců každého závodníka souhlas k přihlášení na 
soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na 
základě které, se může soutěže zúčastnit.  

Hlavní partner akce:            

 

 



 

 

Soutěžní kategorie:  

KARATE AGILITY (bez STV - 8.kyu):   Děvčata do 7 let 
       Chlapci do 7 let 
       Mladší žákyně 8-9 let 
       Mladší žáci 8-9 let 
       Mladší žákyně 10-11 let 
       Mladší žáci 10-11 let 
       Starší žákyně 12-13 let 
       Starší žáci 12-13 let 
 
KIHON IDO (bez STV – 8.kyu):    Děvčata do 7 let 
       Chlapci do 7 let 
       Mladší žákyně 8-9 let 
       Mladší žáci 8-9 let 
       Mladší žákyně 10-11 let 
       Mladší žáci 10-11 let 
       Starší žákyně 12-13 let 
       Starší žáci12-13 let 
 
KUMITE BALLOON (bez STV – 8.kyu)  Děvčata do 7 let 
       Chlapci do 7 let 
       Mladší žákyně 8-9 let 
       Mladší žáci 8-9 let 
       Mladší žákyně 10-11 let 
       Mladší žáci 10-11 let 
       Starší žákyně 12-13 let 
       Starší žáci 12-13 let 
 

KATA BEGINNER (7.kyu)    Děvčata do 7 let 
       Chlapci do 7 let 
       Mladší žákyně 8-9 let 
       Mladší žáci 8-9 let 
       Mladší žákyně 10-11 let 
       Mladší žáci 10-11 let 
       Starší žákyně 12-13 let 
       Starší žáci 12-13 let 
 

KUMITE BEGINNER (7.kyu)    Děvčata do 7 let 
       Chlapci do 7 let 
       Mladší žákyně 8-9 let 
       Mladší žáci 8-9 let 
       Mladší žákyně 10-11 let 
       Mladší žáci 10-11 let 
       Starší žákyně 12-13 let 
       Starší žáci 12-13 let 
  



 

	

	

	

	

Sportovní hala: Sportovní hala Dolní Břežany, Na Vršku 290, Dolní Břežany, Středočeský kraj.  

Vstup do haly z ulice Za Pivovarem, Dolní Břežany  

  

Parkování:   
S ohledem na malou kapacitu parkovacích míst u haly, nebude možné u haly parkovat. 
K parkování doporučujeme využít parkovací dům, který je vzdálen 500 metrů, resp. 9 
minut pěšky. Případně je možné využít blízké parkoviště u základní školy, které má 
však omezenou kapacitu.  
Adresa parkovacího domu: ul. K Hodkovicům, Dolní Břežany.    



 

	

	

	

Další upozornění:  

 

Každý zaregistrovaný trenér obdrží kartu, která bude vydaná při registraci. Bez 
registrační karty nebude trenérům umožněn vstup na soutěžní plochu.  

 

Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě 
prostřednictvím přihlašovací databáze na www.cubu.info, se účastník zavazuje 
účastnit se akce a zároveň uhradit celkovou cenu za soutěž, a to i v situaci, že se 
soutěže nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho neúčasti. Prominutí úhrady je 
možné pouze na základě písemného souhlasu ČSKe, nebo odhlášením ve 
stanoveném termínu pro registraci. Startovné za nezúčastněné závodníky může 
být vráceno na základě zaslané žádosti a lékařské prohlídky do 10-ti dnů od data 
konání soutěže.  

 

 


