
Sportovní klub bojových umění Hostivař 

 

pořádá s pověřením JKA Česká republika 

a  

za podpory Magistrátu hlavního města Prahy 
 

 

II.kolo Národní pohár 

karate JKA 

žáci a junioři 
 

a 
 

II. kolo ČNL JKA 

dorost a senioři 

 

2. 10. 2021 
 

Praha 
  

                 
  



Datum: 2. 10. 2021 
 

Místo konání: Sportovní hala Štěrboholy 

 U školy 430, Praha 10 
 

Věkové kategorie: NP žáci, junioři 

 ČNL dorost, senioři  
 

Program: 8:00 – 8:45 prezence NP i ČNL 

 9:00 zahájení NP 

 13:30 zahájení ČNL 
 

Rozhodčí: Deleguje Český svaz karate JKA  
 

Ředitel soutěže: Karel Strnad   
 

Lékař: zajišťuje pořadatel 
 

Startovné: Jednotlivci Kč 150 / disciplína 

 Kata team Kč 150 

 Kluby, které nezaplatí startovné do ukončení registrace, jsou 

povinni přinést na soutěž doklad o zaplacení startovného. Jinak 

nebudou na soutěž připuštěni! 
 

Licence kouč: Závod Kč 100 / kouč 

 Licence není přenosná na druhou osobu. 
 

Registrace NP: Do 29.9.2021 23:59 na www.cubu.info/jka 

 Přihlášení závodníků není možné po ukončení registrace! 
 

Registrace ČNL: Do 29.9.2021 23:59 na www.cubu.info/jka 

 Přihlášení závodníků není možné po ukončení registrace! 
 

Informace: Karel Strnad, tel. 602 656 252, strnad.sfa@seznam.cz 
 

Hlavní pořadatel: Sportovní klub bojových umění Hostivař z.s. 
 

Ubytování: Hotel Kanárek, Proti proudu 6, Praha 10, www.hotelkanarek.cz, 

tel: 271961101 
 

Bezinfekčnost: dle aktuálních nařízení vlády (https://covid.gov.cz/opatreni). 

Viz. Podrobnější informace. 

  

http://www.cubu.info/jka
http://www.cubu.info/jka
mailto:strnad.sfa@seznam.cz
http://www.hotelkanarek.cz/
https://covid.gov.cz/opatreni


 

Předběžný program soutěže 
(Může být po uzavření přihlášek upraven a bude zaslán na kluby JKA) 

 

08:00 – 08:45 Prezence NP i ČNL 

08:50 – 09:00  Technická porada 

12:30 – 14:00  MINIŽÁKYNĚ – 1. zápasiště 

10:30 – 13:00  MINIŽÁCI – 2. zápasiště 

09:00 – 12:30  JUNIOŘI – 1. zápasiště 

09:00 – 10:30  JUNIORKY – 2. zápasiště 

09:00 – 13:30  MLADŠÍ ŽÁCI – 3. zápasiště 

09:00 – 12:30  MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – 4. zápasiště 

09:00 – 13:30 STARŠÍ ŽÁCI – 5. zápasiště  

09:00 – 12:30 STARŠÍ ŽÁKYNĚ – 6. zápasiště 

14:00 – 14:30  Vyhlášení výsledků NP 

 

 

13:30 – 18:00 ČNL JKA senioři, dorost 

18:00   Ukončení závodů 

 

 

Program bude upřesněn po ukončení registrace. 

 

 

  



Podrobnější informace 
 

Program bude upřesněn komisí soutěží dne 30.9.2021 po znalosti aktuálních protiepidemických 

opatření a počtu registrovaných závodníků v jednotlivých věkových kategoriích. 

Aktuální opatření jsou na stránkách https://covid.gov.cz/opatreni. 

 

Všichni přítomní budou muset splňovat podmínky z hlediska zamezení šíření  

viru SARS-CoV-2. Bude prováděna kontrola bezinfekčnosti při vstupu do haly. 

 

Podrobné informace o prokazování bezinfekčnosti budou upřesněny bez zbytečného odkladu 

hned po vyhlášení protiepidemických opatření vládou ČR na období konání soutěže – budou 

rozeslány emailem na kluby, budou vyvěšeny na webu www.jka.cz (u soutěže) a také 

v dokumentech přiložených k soutěži na webu cubu.cz (registrace závodníků na 

https://www.cubu.info/jka/akce).  

 

Pravděpodobně bude vyžadováno toto prokazování bezinfekčnosti při vstupu do haly (bude 

upřesněno): 

• potvrzení o zdravotníkem provedeném POC (antigenním) testu ne staršího než 72 hodin 

s negativním výsledkem, nebo 

• potvrzení o provedeném antigenním testu ne staršího než 24 hodin s negativním 

výsledkem (provedeném laickou osobou), nebo 

• potvrzení o provedení PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo 

• potvrzení lékaře o prodělání nemoci COVID-19 ne starší než 180 dní od počátku 

onemocnění, nebo 

• potvrzení o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19 před více než 14 dny, 

nebo 

• potvrzení o provedeném testu ze školy (pro žáky a pracovníky škol) ne staršího než 72 

hodin s negativním výsledkem (lze doložit potvrzením ze školy nebo čestným 

prohlášením zákonného zástupce), nebo 

• antigenní test na místě (pozor, přineste si jej s sebou, pořadatel nezajišťuje žádné testy). 

 

Dle aktuálních platných protiepidemických opatření nesmí pořadatel vpustit osoby nesplňující 

podmínky pro prokázání bezinfekčnosti ani osoby vykazující klinické příznaky nemoci. 

 

Do dne tvorby těchto propozic (15.9.2021) byla vydána protiepidemická opatření, která nám 

umožňují uskutečnit soutěže s běžnými omezeními (povinné prokázání bezinfekčnosti u vstupu 

do haly, rozestupy 1.5m, možná přítomnost diváků v hale vzdálených min. 2m od sportoviště).  

 

Pokud protiepidemická opatření později vydaná pro období této soutěže budou natolik přísná, 

že nebude možné soutěž uspořádat, bude soutěž pro tento termín zrušena. 
 

 

https://covid.gov.cz/opatreni
http://www.jka.cz/
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