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R O Z P I S 
I. r o č n í k u 

Mistrovství ČR s soutěžích KATA 
 

*************************************************** **************  
.  
 

A/ Všeobecná ustanovení    : 
 
 1. Pořadatel  : Tělovýchovn ě sportovní club Turnov - oddíl judo 
 
 2. Datum konání :  sobota 29.11. 2008 
 
 3. Místo konání  : Sportovní hala TSC Turnov Alešova ul. 1865 
      (sídliště naproti  nádraží ČSD) 
 
 4. Ředitel soutěže : Jiří Vydra Čapkova 763, 51101  Turnov  
        tel:  606 260 340 
        e-mail: vydra.judotu@quick.cz 
 
 5. Hlavní rozhodčí : delegace provede ČSJu,  kolegium danů 
 
 
 6. Informace  : Na adrese : Jiří Vele,   tel:  731 412 097  
                 e-mail:   jiri.vele@seznam.cz  
 
              Pavel Volek,  tel:  603 854 221 
        e-mail:  volek.pavel@quick.cz  
 
 7. Ubytování  : zajistí na základě objednávky (spolu s přihláškou) pořadatel (ředitel
      soutěže)  
 
 --------------------------------------------------------------------------- 
  
B/ Technická ustanovení  : 
 

Sout ěží se dle pravidel vydaných pro sout ěže Kata, které je možno stáhnout 
z webových ČSJu stránek a tohoto rozpisu. Hodnocení bude posuzo váno dle 
Kodokanem vydaného metodického materiálu pro studiu m kat. Tento materiál je i 
podkladem vydaných pravidel. 
 

 a.) Výběr Kat 
o Nage no kata 
o Katame no kata 
o Kime no kata 
o Kodokan goshin jitsu 
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 b.) Uzávěrka:   přihlášek do konce října na adresu pořadatele. Spolu s přihláškou 
 zašlete i startovné, Za každý start (ať již jako uke nebo tori) se bude platit 200,- Kč. 
 Přihlášky posílejte na formuláři, který je přílohou tohoto rozpisu. 
 

c.) Startují: Na MČR mohou startovat závodníci kteří jsou nositeli nejméně 2.kyu a 
dosáhli věku 18 let.  
 
d.) Počet startů: v každé katě je možno nastoupit jen jednou jako tori a jednou jako 
uke. Není však možné, aby se dvojice při stejné kata  vystřídala v pozici uke, tori.. 
 
e.) Rozhodčí. Počítá se, že první MČR by rozhodovali  vždy tři rozhodčí  

 
 f.) Ceny:  Dvojice na 1.až 3. místě získají (titul, respektive umístění na MČR Kata) a obdrží 
 (každý ze dvojice) medaili a diplom.  
       
    g.) Upozorn ění: 
 Pozor v sout ěži je pouze jedno t řetí místo.  
  
 
  

h.) Časový po řad:          08,00 hod. - 09,00 hod.  prezentace a kontrola dokladů. 
      09,00 hod. - 10,00 hod. losování  
                10,00 hod. zahájení soutěže. 
 
 Ch.) Sout ěž prob ěhne na dvou  t a t a m i. 
 
 i.) Tento rozpis byl schválen na jednání KD ČSJu 28.12.2007 
             

  
 
 
 
 
 
 Za Kolegium dan ů, ČSJu: J iří  Vele předseda 
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P Ř I H L Á Š K A 
na I. r o č n í k  

Mistrovství ČR s soutěžích KATA 
Turnov 29.11.2008 

 
TJ/Klub: ---------------------------------------------------------------- 
 
Adresa: -------------------------------------------- PSČ: ------------ 
 
e-mail: ------------------------------------- tel: ---------------------------------- 
 
Nage no kata 
 Jméno Příjmení  narození Kyu/Dan 
Tori     
Uke     
     
Tori     
Uke     
 
Katame no kata 
 Jméno Příjmení  narození Kyu/Dan 
Tori     
Uke     
     
Tori     
Uke     
 
Kime no kata 
 Jméno Příjmení  narození Kyu/Dan 
Tori     
Uke     
     
Tori     
Uke     
 
Kodokan goshin jitsu 
 Jméno Příjmení  narození Kyu/Dan 
Tori     
Uke     
     
Tori     
Uke     
 
V…………………………………… Podpis zástupce …………………………………… 


