
 OTEVŘENÝ TURNAJ KARATE A KOBUDO PRO VŠECHNY STYLY 
 

 

SHIN-GI-TAI OPEN 2016 
 

 

 

Vážení instruktoři, trenéři, karatisté, bojovníci a příznivci bojových umění – rádi bychom Vás pozvali na otevřený turnaj všech stylů karate a kobudo 

„Shin-Gi-Tai Open“.  

V turnaji nově zavádíme DOJO-KUMITE formou „každý s každým“. Přihlášený závodník si tedy své schopnosti prověří hned několikrát a má dostatek 

šancí vybojovat si postup ze skupiny. 

Místo: Sportovní hala TJ Jiskra, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod 

Datum: 15. říjen 2016 

Ředitel soutěže:  Jan Kopecký (5. dan karate, 4. dan kobudo)     

Hlavní rozhodčí: Petr Svoboda 

Harmonogram: 

registrace  9:00 – 9:45 

porada rozhodčích    9:45 – 10:00 

zahajovací ceremoniál 10:15 – 10:25 

průběh soutěže 10:30 – 16:00 

              
Informace: E-mail: taikai@shuri-te.cz Tel.: +420 724 290 658 Web: http:// taikai.shuri-te.cz 

Přihlášky: POUZE elektronicky ( taikai@shuri-te.cz ) – nejpozději do 3. října! 

Startovné: 300,- Kč  (pouze karate: 200,-Kč případně pouze kobudo: 150,-Kč) 



KATEGORIE / CATEGORIES 

KARATE  
Disciplína Věk Stupeň (pásek) Pohlaví Kód 

KIHON 
6 – 9 kyu muži + ženy KI-6 

10 – 12 kyu muži + ženy KI-10 

KATA  

6 – 9 kyu muži + ženy KA-6 

10 – 12 kyu muži + ženy KA-10 

13 – 15 kyu muži KA-13-M 

13 – 15 kyu ženy KA-13-F 

16 – 17 kyu muži KA-16-M 

16 – 17 kyu ženy KA-16-F 

18+ kyu muži KA-18-M-KYU 

18+ kyu ženy KA-18-F-KYU 

18+ kyu + dan (hnědý pás + černý pás) muži KA-18-M-DAN 

18+ kyu + dan (hnědý pás + černý pás) ženy KA-18-F-DAN 

KUMI-WAZA 

10 – 12 kyu muži + ženy KW-10 

13 – 15 kyu muži + ženy KW-13 

16+ kyu + dan muži + ženy KW-16-DAN 

YAKUSOKU 

KUMITE 

6 – 9 kyu muži + ženy YK-6 

10 – 12 kyu muži YK-10-M 

10 – 12 kyu ženy YK-10-F 

13 – 15 kyu muži YK-13-M 

13 – 15 kyu ženy YK-13-F 

DOJO KUMITE 

13 – 15 kyu muži DK-13-M 

13 – 15 kyu ženy DK-13-F 

16 – 17 kyu muži  DK-16-M 

16 – 17 kyu ženy DK-16-F 

18+ kyu muži  DK-18-M-KYU 
18+ kyu ženy  DK-18-F-KYU 
18+ kyu + dan (hnědý pás + černý pás) muži  DK-18-M-DAN 
18+ kyu + dan (hnědý pás + černý pás) ženy  DK-18-F-DAN 

 

 



KOBUDO 
Disciplína Věk Stupeň (pásek) Pohlaví  Kód  

KATA  

 

13 – 15 kyu muži  KOB-13-M 

13 – 15 kyu ženy  KOB-13-F 

16 – 17 kyu muži  KOB-16-M 

16 – 17 kyu ženy  KOB-16-F 

18+ kyu muži  KOB-18-M-KYU 

18+ kyu ženy  KOB-18-F-KYU 

18+ kyu + dan (hnědý pás + černý pás) muži  KOB-18-M-DAN 

18+ kyu + dan (hnědý pás + černý pás) ženy  KOB-18-F-DAN 

KUMI-WAZA 
---- kyu muži + ženy KOB-KW-KYU 

---- kyu + dan (hnědý pás + černý pás) muži + ženy KOB-KW-DAN 

    

DŮLEŽITÉ BODY: 

 Panel rozhodčích je delegován svazem ČFOKK a hlavním rozhodčím.  

 Závodníkům, kteří se umístí na prvních třech místech, budou uděleny medaile.  

 Hlavní rozhodčí je oprávněn spojit kategorie v případě malého množství závodníků. 

 Závodníci jsou si vědomi možného zranění a soutěží na vlastní nebezpečí.  

 Závodník musí být schopen věrohodně doložit své jméno, věk a stupeň. 

 Nejlepší tři závodníci – soutěžící současně v kategoriích: KATA (karate i kobudo) a DOJO-KUMITE – získají Pohár nejlepšího bojovníka! 

 Každý včas přihlášený závodník dostane triko s motivem závodu (v případě pozdější registrace není možné zajistit s jistotou triko). 

ZMĚNY OPROTI MINULÝM ROČNÍKŮM: 

 V případě registrace přímo na místě, bude závodník umístěn na začátek startovní listiny. 

 Otevřena kategorie KIHON pro závodníky do 12 let. 

 Zrušeno YAKUSOKU-KUMITE pro závodníky starší 15 let. 

 DOJO-KUMITE bude probíhat systémem „každý s každým“ v losované skupině. 

 V kategoriích KIHON a KATA 10 – 12 let byly sloučeni chlapci a dívky. 

 


