
 

 

Krajské kolo Severomoravského kraje                       
Pohár Města Albrechtice 

 

 

Datum: 1.4.2023 

Časový rozvrh: 10,00 – 15,00 

Místo: Základní škola Město Albrechtice, Opavická 1, Město Albrechtice 

Startovné: 300,-/Platba pouze bankovním převodem 

Přihlášení: prostřednictvím systému - https://www.cubu.info/ceska-asociace-tradicniho-karate/ 
přihlášení nejpozději 29.3.2023, 23:55 

Soutěžní disciplíny a kategorie:  

 

Žáci, žákyně A   (ročník 2016 - a později)        

Kata  9.- 1.kyu -  kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže      
Kihon ippon kumite (9.- 1.kyu) – z levého postoje v pořadí oi zuki (jodan), oi zuki (chudan), mae geri 
(chudan); útočník „tori“ útočí techniky postupně, vždy na pokyn Shu-shina, který danou techniku ohlásí a 
zahájí zápas povelem ha jime. Bloky a protiútoky obrany jsou následující: age uke gjaku zuki, soto uke 
gjaku zuki, gedan barai gjaku zuki.     
 

Žáci, žákyně B (2014 - 2015)              

Kata 9.- 7.kyu  - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže      
Kata 6.- 1.kyu  - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže      
Kihon ippon kumite (9.- 7.kyu) – z levého postoje v pořadí oi zuki (jodan), oi zuki (chudan), mae geri 
(chudan); útočník „tori“ útočí techniky postupně, vždy na pokyn Shu-shina, který danou techniku ohlásí a 
zahájí zápas povelem ha jime. Bloky a protiútoky obrany jsou následující: age uke gjaku zuki, soto uke 
gjaku zuki, gedan barai gjaku zuki.   
Kihon ippon kumite (6.- 1.kyu) – viz. Výše 
 

Žáci, žákyně C  (2012 – 2013)  
Kata 9.- 7.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. Repasáže 
Kata 6.- 4.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. Repasáže 
Kata 3.- 1.kyu - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže 
Kihon Ippon kumite 9.- 7.kyu – z levého postoje v pořadí oi zuki (jodan), oi zuki (chudan), mae geri 
(chudan); útočník „tori“ útočí techniky postupně, vždy na pokyn Shu-shina, který danou techniku ohlásí a 
zahájí zápas povelem ha jime. Bloky a protiútoky obrany jsou následující: age uke gjaku zuki, soto uke 
gjaku zuki, gedan barai gjaku zuki. 
Jiyu Ippon kumite 6.- 1.kyu – kizami zuki (jodan), gjaku zuki (chudan), mae geri (chudan); útočník 
„tori“ útočí postupně v pořadí všechny techniky. Shu-shin zápas po každé akci přeruší. Zaútočení 
nesprávnou technikou je penalizováno keikoku, při shodě bodů proběhne hantei. 
 
 
 
 

https://www.cubu.info/ceska-asociace-tradicniho-karate/


 

 

Žáci, žákyně D  (2010 - 2011)  

Kata 9.- 7.kyu  - kata dle výběru rozhodčího na praporky vč. repasáže      
Kata 6.- 4.kyu  - kata dle výběru rozhodčího na praporky, semifinále a finále na body, 2 rozdílné kata 
Kata 3.- 1.kyu  - kata dle výběru rozhodčího na praporky, semifinále a finále na body, 2 rozdílné kata 
Kihon ippon kumite 9.- 7.kyu – z levého postoje v pořadí oi zuki (jodan), oi zuki (chudan), mae geri 
(chudan); útočník „tori“ útočí techniky postupně, vždy na pokyn Shu-shina, který danou techniku ohlásí a 
zahájí zápas povelem ha jime. Bloky a protiútoky obrany jsou následující: age uke gjaku zuki, soto uke 
gjaku zuki, gedan barai gjaku zuki.   
Jiyu Ippon-kumite 6.- 1.kyu – kizami zuki (jodan), gjaku zuki (chudan), mae geri (chudan); útočník 
„tori“ útočí postupně v pořadí všechny techniky. Shu-shin zápas po každé akci přeruší. Zaútočení 
nesprávnou technikou je penalizováno keikoku, při shodě bodů proběhne hantei. 

Kadeti, kadetky  (2008 - 2009) 

Mladší junioři, juniorky  (2006 - 2007) 

Kata 8. – 7.kyu - kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná 
Kata 6. – 4.kyu - kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná 
Kata 3.kyu - dan - kata dle vlastního výběru, semifinále a finále rozdílná 
Kogo-kumite 7. – 4.kyu - Kogo kumite až do finále 
Kogo-kumite 3.kyu – dan – Kogo kumite až do finále  

 


