
LIGA TALENTŮ A KARATE KID CUP -  PROPOZICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neděle 22. února 2015 
Kategorie:  
 
1. KATA – WKF rules  
 

Girls  and Boys 
KATA individual, Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let, Ml. žáci 10-11 let, žáčci 6-9 let  

• Special division 9-8kyu Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let, Ml. žáci 10-11 let, žáčci 8-9 let, žáčci 6-7 let (LIGA TALENTŮ) 
• Special division 7-6kyu Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let, Ml. žáci 10-11 let, žáčci 8-9 let, žáčci 6-7 let (LIGA TALENTŮ) 

 

 
2. KUMITE – WKF rules   
 
Dívky 14-15let (-54 kg, +54 kg),   Chlapci 14-15 let (-63 kg, +63 kg) 
Dívky 12-13 let  (-45 kg, +45 kg)    Chlapci 12-13 let  (-45 kg, -52 kg, +52 kg)  
Dívky 10-11 let (-35 kg, +35 kg)   Chlapci 10-11 let  (-35 kg, -41 kg, +41 kg) 
Dívky  8-9 let (-30 kg, +30 kg)   Chlapci 8-9 let  (-27 kg, -32 kg, +32kg) 
Dívky  6-7 let (-25 kg, +25 kg)   Chlapci  6-7 let  (-25 kg, +25kg) 
 
Kategorie Ligy talentů: 
 

• Special division 9-8kyu Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let (-, Ml. žáci 10-11 let, žáčci 8-9 let, žáčci 6-7 let (všechny kategorie Open) 
• Special division 7-6kyu Dorost 14-15 let (Open), St. žáci 12-13 let (-45kg, +45kg), Ml. žáci 10-11 let (-35kg, +35kg), žáčci 8-9 let (-25kg, -30kg, 

+30kg), žáčci 6-7 let  (Open) 
 
 

 
3. KUMITE - Shobu Ippon (WSKU rules) 
 
KUMITE individual, Dorost 14-15 let, St. žáci 12-13 let, Ml. žáci 10-11 let, žáčci 6-9 let – všechny kategorie OPEN  

 
4. SUPER-KICK – Doplňková disciplína  (5 kopů na terč na rychlost, 6-7 let mai-geri, +8 let mawashi-geri) 
Super-kick individual  12-15 let, 10-11 let, 8-9 let, 6-7 let  (bez rozlišení tech. stupňů) 
 
5. KICKBOX (Lightcontact – jiu kumite) kategorie chlapci i dívky   8-15 let -30kg, -40kg, +40kg , 13-15 let -45kg, -55kg, + 55kg 

 
Program: 
 
 

09:30 - 10:00  Registrace 
10:15 - 11:30  Kata (WKF), Super-kick  
11:30 - 12:00  Ceremony   
12:15 - 14:30  Kumite WKF, kickbox  
14:30 - 16:00  Kumite Ipon shobu, kickbox 
 

STARTOVNÉ:   350,- Kč (všechny disciplíny, včetně ligy talentů) 
Pouze Liga talentů (200,- Kč) 

 

 

Kongresové centrum  
DK Metropol 
Senovážné náměstí 2,  
České Budějovice 
370 01 

Fight Club 
IČO: 650 10 914 www.fight-club.cz,  e-mail: fight-club@seznam.cz, org. číslo ČSTV: 330 12 17, ČÍSLO ÚČTU: 812109423/0300, Předseda: Bc. Petr Beníšek 

GSM: +420 608 860 845, e-mail: p.benisek@seznam.cz 



 
Pravidla:    

• Kata všechny kategories WKF kata rules (shoto, goju, shito). 7-9, 10-11 let - mohou jednou opakovat, 9-7kyu mohou kata libovolně opakovat  
• Kata děti (U8, U10, U12) předvádějí kata na jednoum tatami zároveň, pouze semifinále a finále po jednom. 
• Kumite WKF - chrániče dle pravidel WKF, Face mask a Body protektor je povolen, ale není povinný.   
• Kumite  IPON SHOBU (WSKU) category – Povinné jsou:  Chrániče rukou, chrupu a hrudi pro ženy.  (chr. nohou a holení - nejsou povinné) 
• Kickbox – Boxerské chr. rukou 8 nebo 10oz a helma (obojí může zapůjčit pořadatel) botičky a chr. nohou. Oblečení: tričko a dlouhé sportovní 

kalhoty (kimono) Stručný výtah z pravidel Techniky: Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu soupeře, podmet na nohu soupeře.  
Nedovolené techniky a chování: Nadměrná nebo nepřiměřená síla provedení a všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a 
doprovázeny pohledem. Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce. Jakékoli útoky hlavou, loktem a kolenem. Strkání do soupeře, 
držení, škrcení, přehozy a chytání nohou. Útočení na soupeře, který leží, klečí, sedí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu. 

 

 

Registrace:  p.benisek@seznam.cz             Deadline - 20.2. 2015              LIBOVOLNÝ FORMULÁŘ   
 

 

Předseda klubu 
Bc. Petr Beníšek 
FIGHT CLUB  
Senovážné nám. 2 
370 21 České Budějovice 
GSM: +420 608 860 845,   
E-mail: p.benisek@seznam.cz 
WWW.FIGHT-CLUB.CZ 
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Map: 
 

      
       
   

Fight Club 
IČO: 650 10 914 www.fight-club.cz,  e-mail: fight-club@seznam.cz, org. číslo ČSTV: 330 12 17, ČÍSLO ÚČTU: 812109423/0300, Předseda: Bc. Petr Beníšek 

GSM: +420 608 860 845, e-mail: p.benisek@seznam.cz 
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