
MÍSTO   SPORTARENA TEPLICE
   Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice

DISCIPLÍNY A KATEGORIE  
TATAMI   PF, LC, KL:
Chlapci a dívky (7-9) 
Mladší žáci (10-12) -28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg
Mladší žákyně (10-12) -28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg
Starší žáci (13-15)  -42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg
Starší žákyně (13-15)    -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
Junioři (16-18)      -63kg, -74kg, -84kg, -94kg, +94kg
Juniorky (16-18)      -55kg, -65kg, +65kg
Muži (16+)  -63kg, -74kg, -84kg, -94kg, +94kg
Ženy (16+)  -55kg, -65kg, +65kg
Veteráni LC, KL (16+) -84kg, +84kg

RING    FC, K1:
Starší žáci (13-15)  -42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg
Starší žákyně (13-15)    -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
Junioři (16-18)              -60kg, -63½kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg
Juniorky (16-18)      -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
Muži (18+)  -60kg, -63½kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg
Ženy (18+)  -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg

Nulová tolerance hmotnosti – kdo nenaváží, NESTARTUJE! Přeřazení do vyšší hmotnostní 
kategorie nebude již při prezentaci možné!

STARTOVNÉ  400 Kč  (každý start)  
Závodník může startovat v každé disciplíně pouze v jedné věkové i hmotnostní kategorii!
Kategorie se slučuje s vyšší hmotnostní kategorií pouze v případě, kdy závodník nemá ve své hmot-
nostní kategorii žádného soupeře.
Startovné se hradí výhradně bankovním převodem na základě vygenerované faktury při on-line 
registraci. Bez předchozí on-line registrace není start možný!

PROGRAM POZOR – ZMĚNA HARMONOGRAMU!
2. 9. Pátek 16:00 – 20:00 prezentace, vážení, lékařské prohlídky
3. 9. Sobota 07:00 – 08:00 prezentace, vážení, lékařské prohlídky (pokud nebylo v Pá)
  08:30 – 08:45 schůzka trenérů, schůzka rozhodčích
  09:00  zahájení MČR 
    PF, LC, KL, FC, K1 (všechny kategorie)

PODMÍNKY ÚČASTI
• Splnění nominačních kritérií pro účast na MČR.
• Předložení platného sportovního průkazu ČSFu.
• Předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 1 rok.
• Závodníci mladší 18 let musí předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce v průkazu ČSFu 

nebo musí předložit úředně ověřený revers.
• Všichni závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí.
• Všichni závodníci do zápasu nastupují ustrojeni a vybaveni povinnými chrániči dle sportovních 

pravidel ČSFu (WAKO).
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