Organizátor

Český svaz kickboxu / Kickbox Klub Kosagym

Místo konání

BB Arena Letňany, Tupolevova 710, 198 00 Praha 9 - Letňany

Prezentace

V místě konání, sobota 29. 9. 2018 od 8.00 do 10.00 hod. (všichni jednotlivci)
a od 12.00 do 13.00 hod. (všechny kategorie kicklight).

Začátek turnaje
podle zápasišť

Sobota 29. 9. 2018 v 11.15 hod. Tatami 1: Kalaki děti, Tatami 2: pointfighting dospělí, Tatami 3:
lightcontact děti, Tatami 4: lightcontact dospělí. Po 14.00 hod. všechny kategorie kicklight.

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 zakonného zástupce (revers).

Startovné

Hotově během prezentace 500 Kč (každý další start 300 Kč),
člen ČSK 400 Kč (každý další start 200 Kč). Kalaki 200 Kč (každý další start v Kalaki 100 Kč).

Registrace

Nejpozději do pátku 28. 9. 2018 na registrační formulář na www.svazkickboxu.cz nebo
na e-mail:registrace@kosagym.cz.

Trvání všech zápasů

2x1.30 min - může se změnit na základě počtu startujících. Kalaki děti 2x1.00 min.

Ceny

Věcné ceny a diplomy. Medaile a poháry.

kategorie / soutěžní disciplíny
Kategorie lightcontact dospělí:

Kategorie pointfighting dospělí:

Kategorie kalaki děti:

Muži
(ročník 1999 a starší)
-69
-79
Ženy
(ročník 1999 a starší) 		 -60
Veteráni
Muži (ročník 1983 a starší) 			

Muži
(ročník 1999 a starší)		 -175 -185 +185
Ženy
(ročník 1999 a starší)			 -165 +165
Veteráni
(muži, ročník 1983 a starší)			 -180 +180

Mladší žáci
(ročník 2006-2008)
Mladší žákyně
(ročník 2006-2008)

Kategorie pointfighting děti:

Muži
(ročník 1999 a starší)
-69
-79
Ženy
(ročník 1999 a starší)		 -60
Veteráni
Muži (ročník 1983 a starší) 			
Junioři
(ročník 2000-2002) 		 -69
Juniorky
(ročník 2000-2002) 		 -55

-89

+89

-70

+70

-85

+85

Kategorie lightcontact děti:
Starší žáci
(ročník 2003-2005) 		
Starší žákyně
(ročník 2003-2005) 		
Junioři
(ročník 2000-2002) 		
Juniorky
(ročník 2000-2002) 		

-52

-63

+63

-50

-60

+60

-69

-79

+79

-55

-65

+65

Mladší žáci
(ročník 2006-2008)
-130
Mladší žákyně
(ročník 2006-2008)
-130
Starší žáci
(ročník 2003-2005) 		
Starší žákyně
(ročník 2003-2005) 		
Junioři
(ročník 2000-2002) 		
Juniorky
(ročník 2000-2002) 		

Neváhejte nás kontaktovat pro jakékoliv
další informace ohledně turnaje, ubytování apod.
Těšíme se na Vaší účast na turnaji.

-140

-150 +150

-140

-150 +150

-160

-170 +170

-160

-170 +170

-130

-140

-150 +150

-130

-140

-150 +150

Kategorie kicklight dospělí
a juniorské:
-89

+89

-70

+70

-85

+85

-79

+79

-65

+65

-175 +175
-165 +165

S přátelským pozdravem
Mgr. Petr Kotík a celý tým pořadatelů
tel.: (+420) 603 593 719 (CZ, ENG), e-mail: petr.kotik@kosagym.cz

