NOVOROČNÍ
PRAŽSKÝ POHÁR
Klalaki, Lightcontact, Pointfighting
pro děti a začátečníky
Datum konání:

Sobota 20.1.2018

Místo konání:

Sportovní Centrum Vinohrady
Vinohradská 1789/40, Praha 2

Pořadatel:

Český svaz kickboxu (www.svazkickboxu.cz)
Kickbox Klub Kosagym, Kickbox Klub, z.s. (www.kosagym.cz)

Ředitel turnaje:

Mgr. Petr Kotík, tel. 603 593 719, e-mail: petr.kotik@kosagym.cz

Registrace:

nejpozději do 19.1.2018 přes přihlašovací formulář na www.svazkickboxu.cz,
nebo na e-mail: registrace@kosagym.cz

Startovné:

Děti do 18ti let 300 Kč / každý další start 200 Kč
Děti do 18ti let členové ČSK 200 Kč / každý další start 100 Kč
Dospělí od 18ti let 500 Kč / každý další start 300 Kč
Dospělí od 18ti let členové ČSK 400 Kč / každý další start 200 Kč

Podmínky startu:

Turnaj je určen všem zájemcům ze všech asociací a svazů, s platnou
lékařskou prohlídkou, ne starší než 1 rok, s dokladem totožnosti/sportovním
pasem. Startující mladší 18-ti let musí mít písemný souhlas zákonného
zástupce (revers).

PROGRAM:
9.00 - 10.00 hod.
10.00 - 11.00 hod.
11.15 hod.

15.00 hod.

Prezentace a vážení všech závodníků.
Kontrola rozlosování váhových kategorií.
Zahájení eliminací pro všechny kategorie.
Tatami – Kalaki děti, Pointfighting děti
Ring – Lightcontact dospělí
Předpokládaný konec turnaje.

Předávání trofejí bude průběžně během turnaje.

SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY:
V kategoriích Pointfighting a Lightcontact, je turnaj určen pouze pro začátečníky. Žádáme trenéry, aby toto
pravidlo dodrželi.
Kategorie dospělí lightcontact:
Začátečníci muži a junioři (2002 a starší)
od 16 let:
-69 -79 -89 +89kg
Začátečnice ženy a juniorky (2002 a starší)
od 16 let:
-60 -70 +70kg
Začátečníci muži veteráni (1983 a starší)
od 35 let
-85 +85kg
Kategorie děti pointfighting:
Začátečníci starší žáci (2003-2005)
do 15 let
-165 +165cm
Začátečnice starší žákyně (2003-2005)
do 15 let
-160 +160cm
Začátečníci junioři (2000-2002)
do 18 let
-175 +175cm
Začátečnice juniorky (2000-2002)
do 18 let
-165 +165cm
Kategorie děti pointfighting protect (vesta + helma se štítem):
Začátečníci mladší žáci (2006-2012)
do 12 let
-140 -150 +150cm
Začátečníci mladší žákyně (2006-2012)
do 12 let
-140 -150 +150cm
Kategorie děti kalaki (pěnové tyče):
Mladší žáci (2006-2012)
do 12 let
Mladší žákyně (2006-2012)
do 12 let

-130 -140 -150 +150cm
-130 -140 -150 +150cm

Trvání všech zápasů:
2 x 1:30 min. Lightcontact a Pointfighting
2 x 1:00 min. Kalaki
V případě potřeby se délka trvání zápasů, v závislosti na počtu startujících, může dodatečně upravit.
Pravidla:

ČSK (Český Svaz Kickboxu)

Ceny:

Poháry, medaile, diplomy a věcné ceny

REVERS
Písemný souhlas s účastí na sportovní soutěži
Název soutěže: NOVOROČNÍ PRAŽSKÝ POHÁR 2018
Místo konání: Sportovní Centrum Kosagym, Vinohradská 1789/40, Praha 2 – Vinohrady
Datum konání: 20.1.2018
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Já níže podepsaný(á) tímto svým podpisem potvrzuji, že se účastním uvedené sportovní soutěže na vlastní riziko a
nebezpečí. Prohlašuji, že jsem psychicky i zdravotně způsobilý(á) účastnit se této soutěže a v případě jakéhokoliv úrazu
nebudu po pořadateli soutěže požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění.
Dále prohlašuji, že jsem si tento písemný souhlas před jeho podpisem řádně přečetl(a) a podepsal(a) ho podle své
nejlepší svobodné a vážně míněné vůle. Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto reversu připojuji vlastnoruční
podpis.

Dne:
Podpis účastníka soutěže:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Já níže podepsaný(á) tímto svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s účastí mého syna / dcery na uvedené sportovní
soutěži. Prohlašuji, že můj syn / dcera je psychicky i zdravotně způsobilý(á) účastnit se této soutěže a v případě
jakéhokoliv jeho / jejího úrazu nebudu jako jeho / její zákonný zástupce po pořadateli soutěže požadovat žádné finanční
ani jiné odškodnění.
Dále prohlašuji, že jsem si tento písemný souhlas s účastí mého syna / dcery na uvedené soutěži před jeho podpisem
řádně přečetl(a) a podepsal(a) ho podle své nejlepší svobodné a vážně míněné vůle. Na důkaz souhlasu s celým
obsahem tohoto reversu připojuji vlastnoruční podpis.

Dne:
Podpis zákonného zástupce:

NOTÁŘSKÉ OVĚŘENÍ:

