
SEMINÁR
Shihan
HIDEO OCHI
8. dan JKA

& Gihin Cup 2012

ˇ



SEMINÁR Shihan HIDEO OCHI 8. dan JKA & Gihin Cup 2012ˇ
Datum a místo konámí:
11. - 12. února 2012, Hala Štěrboholy, ulice U školy, Praha 10

Poplatky: Členové JKA 590,- Kč, ostatní 690,- Kč
(pro 20 a více účastníků z jednoho klubu sleva 50,- Kč)

Zkoušky STV:
Zkoušky na technické stupně DAN pod vedením shinana
Ochi proběhnou ve sportovní hale v sobotu od 18.00 hodin.
K účasti na zkouškách je nutný souhlas Českého svazu
karate JKA

Doprava:
pro účastníky je připravena přeprava autobusem zdarma
Sobota 8,00 Trhanovské náměstí ➙ hala Štěrboholy

18,00 hala Štěrbohly ➙ Trhanovské náměstí
Neděle 8,00 Trhanovské náměstí ➙ hala Štěrboholy

Ubytování:
Přespání v tělocvičně ve sportovním centru Trhaňák ve vlast-
ním spacím pytli v pátek od 20.00 a v sobotu od 18.00 hod.
Rezervace na telefonu 271 750 504, nejpozději však do
5. 2. 2012. Poplatek 50,- Kč / noc.

Přátelská párty: Přátelská párty nejen pro účastníky
semináře proběhne v centru bojových umění Trhaňák
(Trhanovské nám.179/ 9, Praha 10, Hostivař) v sobotu 11.
února 2012 po skončení turnaje GICHIN CUP. Vstup zdarma.

GICHIN CUP 2012: Sobota 11. 2. od 13.00 hod
soutěž smíšených družstev (3 muži a 2 ženy)
v disciplínách kata i kumite
kumite muži bez rozdílu vah  •  kumite ženy bez rozdílu vah
kata ženy  •  kata muži  •  kumite muži bez rozdílu vah
družstva budou rozlosována do dvou skupin, ve skupině
se utká každý s každým, poté bude následovat semifinále
mezi 1. z jedné skupiny a 2. z druhé skupiny, nakonec boj
o 3. místo a finále. (pro účastníky semináře je vstup zdarma)

Program semináře:
Sobota 11. února 2012
9.00 - 10.30 ................................. 9. kyu - 4. kyu
10.30 - 12.00 ................................ 3. kyu - dan
12.00 - 13.00 ................................ Polední přestávka
13.00 - 17.00 ................................ Gichin cup
18.00 - 20.00 ............................... Zkoušky STV
21.00 -  ??? .................................. Přátelská párty
Neděle 12. února 2012
9.00 - 10.30 ................................. 9. kyu - 4. kyu
10.30 - 12.00 ................................ 3. kyu - dan
12.00 - 13.00 ................................ Polední přestávka
13.00 - 14.30 ................................ 9. kyu - 4. kyu
14.30 - 16.00 ................................ 3. kyu - dan

INFORMACE: 271 750 504, 602 241 132,
www.skbu.cz, e-mail: info@skbu.cz,
Trhanovské náměstí 179/9, Praha 10 Hostivař


