
 

pořádá s pověřením JKA ČR 

I. NÁRODNÍ POHÁR MLÁDEŽE 

ČESKÉHO SVAZU KARATE JKA 2013 
 

 

 

za podpory měst Kadaně  
 

 
 

 

a Klášterce nad Ohří 
 

 

 
 

 

 

Pod záštitou starosty Kadaně PaedDr. Jiřího Kulhánka 
a starostky Klášterce nad Ohří Ing. Kateřiny Mazánkové 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datum:    13. dubna 2013 
 

Místo konání:  Sportovní hala Kadaň 

     www.hala-kadan.cz/kontakt.php 

 

Věkové kategorie:  mini žáci - žákyně, 

mladší žáci – žákyně, 

starší žáci – žákyně 

 

 

Program:   8:00 – 8:45  prezentace  

     9:00    zahájení soutěže 

 

Rozhodčí: deleguje Český svaz karate JKA, soutěží se dle 

soutěžního řádu JKA     

 

Hlavní pořadatel:  Mgr. Josef Patík 

 

Lékař:    zajišťuje pořadatel 

 

Startovné:   jednotlivci Kč 250,- (kata team Kč 250,-) 

   (příjem Českého svazu karate JKA) 

Přihlášky:                    do 9. dubna 2013 na 315683324@seznam.cz, 

                                      

Informace:   Josef  Patík tel. 775 360 172, patasj@seznam.cz 

 

Ubytování: v tělocvičně 5. ZŠ Kadaň, poplatek 50,- Kč/noc, 

STC Měděnec 250,- se snídaní (18 km od 

Kadaně) – nutno domluvit s pořadatelem 

a individuálně: 

 

http://www.mesto-kadan.eu/sekce-turista/28/ubytovani/strana/0 
 

 

 

 

 

mailto:315683324@iol.cz
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http://www.mesto-kadan.eu/sekce-turista/28/ubytovani/strana/0


                                                                                      

Předběžný program soutěže 

 
 

08:00 – 08:45  prezentace 

 

 08:45 – 09:00  technická porada 

 

 09:00    Mladší žáci kata (1. /2) - (3) 

     Mladší žáci kata (2. /2) - (4) 

     Starší žáci kata (1. /2) - (1) 

     Starší žáci kata (1. /2) - (2) 

 10:30    Starší žáci semifinále a finále kata, kata tým (1) 

Mini žákyně kata (2) 

11:15    Starší žáci kumite (1. /2) - (1) 

     Starší žáci kumite (1. /2) - (2) 

    Mladší žáci semifinále a finále kata, kata tým (3) 

Mini žákyně kumite (4) 

12:30    Mladší žáci kumite (1. /2) - (3) 

     Mladší žáci kumite (2. /2) - (4) 

 13:30    Vyhlášení výsledků ukončených kategorií 

14:00    Mladší žákyně kata, kata tým, kumite (1) 

     Starší žákyně kata, kata tým, kumite (2) 

14:30    Mini žáci kata (1. /2) - (3) 

     Mini žáci kata (2. /2) - (4) 

 15:15    kata tým, semifinále a finále kata mini žáci (1) 

16:00    Mini žáci kumite (1. /2) - (1) 

     Mini žáci kumite (2. /2) - (2) 

 17:00    Vyhlášení výsledků 

 

závodníci startující až v pozdějším čase mají povinnost být připraveni o 1 

hodinu dříve než je předpokládané zahájení jejich kategorie, z důvodu 

možného urychlení turnaje 

 

 

 
Mgr. Josef Patík 

Karate klub Kadaň 

 

 

             

   

 

  
                                                                                      

 


