
LIGA KICKBOXU
DĚTÍ A MLÁDEŽE
LIGA KICKBOXU

DĚTÍ A MLÁDEŽE
STÁLE V TOM SAMÉM NEJMENOVANÉM MĚSTĚ...

A JDEME DO FINÁLE ...

PROBÍHÁ VELKÁ
BITVA V POŘADÍ KLUBŮ! 
AŽ ZÁVĚREČNÉ KOLO

ROZHODNE ...

TO BE CONTINUED 
... next year ...

V.KOLO

V.KOLO

MÍSTO   Sportovní hala, Bellušova 1877, 155 00 Praha 5

DATUM   NEDĚLE 23. 10. 2022

KATEGORIE  
PF, LC, KL:
Chlapci    (7-9) -21kg, -30kg, +30kg 
Dívky    (7-9) -21kg, -30kg, +30kg 
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) -57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg
Juniorky    (16-18) -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
PF, LC, KL – ZAČÁTEČNÍCI (do 10 zápasů):
Chlapci     (7-9) -21kg, -30kg, +30kg 
Dívky    (7-9) -21kg, -30kg, +30kg 
Mladší žáci   (10-12) -28kg, -37kg, -47kg, +47kg
Mladší žákyně   (10-12) -28kg, -37kg, -47kg, +47kg
Starší žáci   (13-15) -42kg, -47kg, -57kg, -69kg, +69kg
Starší žákyně   (13-15)    -42kg, -46kg, -55kg, -65kg, +65kg
Junioři    (16-18) -57kg, -69kg, 79kg, -89kg, +89kg
Juniorky    (16-18) -50kg, -60kg, -70kg, +70kg
PF, LC, KL – TÝMY:   
Chlapci a dívky   (7-9)   
Mladší žáci a žákyně  (10-12)  
Starší žáci a žákyně   (13-15)  
Junioři a juniorky   (16-18)

PROGRAM
23. 10. Neděle 08:00 – 09:00 osobní prezentace, namátkové vážení
  09:15   schůzka trenérů, schůzka rozhodčích
  09:30  zahájení soutěže

PODMÍNKY ÚČASTI
• On-line registrace do středy 19. 10.! Pozdější registrace nebude již možná!
• Dodržení zaregistrované hmotnostní kategorie! Kdo nedodrží, NESTARTUJE!
• Předložení platného sportovního průkazu ČSFu nebo jiného dokladu totožnosti.
• Předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 1 rok.
• Závodníci mladší 18 let musí předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce.
• Všichni závodníci do zápasu nastupují ustrojeni a vybaveni povinnými chrániči dle sportovních 

pravidel ČSFu (WAKO). Barva chráničů musí korespondovat s barvou rohu (modrá/červená), 
není však vyžadována konkrétní značka výrobce.

DALŠÍ INFORMACE
info@csfu.cz

Tým tvoří 3 závodníciTým tvoří 3 závodníci

ZAPŮJČENÍ CHRÁNIČŮZAPŮJČENÍ CHRÁNIČŮ 
v případě potřeby ZDARMA

ZDARMAZDARMASTARTOVNÉSTARTOVNÉ


