2022

ORGANIZÁTOR

Kickbox Klub Kosagym / Český svaz kickboxu

MÍSTO KONÁNÍ

BB Aréna Letňany, Tupolevova 710, 198 00 Praha 9 – Letňany

PREZENTACE

V místě konání, sobota 8. 10. 2022 od 8.30 do 10.00 hod.

ZAČÁTEK TURNAJE

Sobota 8. 10. 2022 v 10.45 hod.

PODMÍNKY STARTU

Turnaj je otevřený všem zájemcům ze všech asociací a svazů bojových sportů.
Podmínkou startu je platná lékařská prohlídka ne starší než 1 rok, vyplněný a podepsaný
REVERS, doklad totožnosti/sportovní pas. Startující mladší 18-ti let musí mít REVERS
podepsaný zákonným zástupcem. REVERS pro rok 2022 ke stažení zde

STARTOVNÉ

Převodem na účet organizátora č. 2000454028/2010 dle vygenerovaného dokladu,
600 Kč (každý další start 400 Kč), člen ČSK 500 Kč (každý další start 300 Kč).
Platba musí být připsána na účet organizátora nejpozději do čtvrtka 6. 10. 2022.

REGISTRACE

Nejpozději do středy 5. 10. 2022 do 20.00 hod. na https://smoothcomp.com/cs/event/8467
(bez elektronické registrace, není účast na závodech možná)

TRVÁNÍ VŠECH ZÁPASŮ

2× 2.00 min – může se změnit na základě počtu startujících.
2× 1.30 min – PF Děti a PF/LC/KL Mladší žáci/žačky.

PRAVIDLA

Závodí se dle pravidel ČSK (odkaz na pravidla ČSK)

CENY

Poháry, medaile, věcné ceny a diplomy.

Online registrace

KATEGORIE / SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
KATEGORIE KICKLIGHT / LIGHTCONTACT

KATEGORIE POINTFIGHTING

Mladší žáci
(12 let a mladší)

-32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg

Děti
(6–9 let)

Mladší žákyně
(12 let a mladší)

-32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg

Mladší žáci
(10–12 let)

-32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg

Mladší žákyně
(10–12 let)

-32 kg -37 kg -42 kg -47 kg +47 kg

Starší žáci
(13–15 let)
Starší žákyně
(13–15 let)
Junioři a dospělí
(16–23 let)

-47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg
-46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
-63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg +84 kg

Juniorky a dospělí
(16–23 let)

-55 kg -60 kg -65 kg +65 kg

Starší žáci
(13–15 let)
Starší žákyně
(13–15 let)
Junioři a dospělí
(16–23 let)
Juniorky a dospělí
(16–23 let)

-24 kg -30 kg -36 kg +36 kg

-47 kg -52 kg -57 kg -63 kg -69 kg +69 kg
-46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
-63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg +84 kg
-55 kg -60 kg -65 kg +65 kg

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

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