
 

 
  

ČESKÝ SVAZ KARATE GOJU RYU 
 

PROPOZICE 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2022 
V KARATE GOJU RYU VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 

 

 

 

1. Pořadatel:																							 Český	svaz	karate	Goju	ryu,	z.s.	ve	spolupráci	s	Budo	kan,	z.s.	

2. 	Datum	konání:																 Sobota,	5.	listopadu	2022	

3. 	Místo	konání:																		 Sportovní	hala	TJ	Tesla	Brno,	Halasovo	náměstí,	Brno	-	Lesná																								
																																															
4. 	Časový	rozvrh:	*												 09:00	–	09:15	prezence		 09:30			zahájenı	́M	ČR	Beginner	
	 	 	 09:30	 Karate	Agility,	Kihon-Ido	a	Kumite	Baloon	

11:00	 Kata	Beginner,	Kumite	Beginner	
	 	 	 12:30	 slavnostní	nástup	a	vyhlášení	výsledků	
	 	 	 12:00	–	12:15	prezence				 13:00		zahájení	M	ČR	Goju-Ryu	
	 	 	 13:00	 Kata	jednotlivci	
	 	 	 14:00	 Kumite	jednotlivci	

	
*)	každý	klub	musí	zabezpečit,	aby	závodníci	byly	ve	sportovní	hale	min	1	hodinu	před	stanoveným	začátkem	kategorie		
	 	 	 		
5. 	Ředitel	soutěže:														 Ing.	Jiří	Boček,	MBA				jiri.bocek@czechkarate.cz	
6. 	Hlavní	rozhodčí:												 Ing.	Vít	Žatka	
7. 	Informace:																						 u	ředitele	soutěže	a	STK	ČSKGr	
8. 	Lékař:																														 MUDr.	Martin	Čulen	
9. 	Ubytování:																						 dle	potřeby	zajišťuje	vysílající	složka	
10. 	Úhrada:																											 závodníci	startují	na	náhrady	vysílající	složky	
	
11. 	Startovné:												 	 250,-	Kč		 Kata,	Kumite		(za	osobu)		
	 					 	 250,-	Kč		 Agility,	Kihon-Ido,	Baloon,	Beginners	(za	osobu)

12. 	Rozhodčí:																							 deleguje	KR	ČSKGr	
13. 	Losování:																								 v	den	soutěže	před	zahájením		
14. 	Soutěžní	disciplíny:								 dle	soutěžního	řádu	ČSKGr	(Příloha	č.	1	propozic)	
15. 	Nominace:	 	 dle	nominačního	klíče	soutěžního	řádu	ČSKGr	zveřejněna	na:	

		 	 https://ranking.goju-ryu.cz/index.php?page=nominace	
		

16. 	Pravidla:	 	 dle	pravidel	WKF	a	dodatků	CvSKGr				 	
	 	 	
17. Omezení:																									 startují	členové	oddílů	ČSKGr	s	platným	průkazem	a	známkou	ČUBU	pro	

rok	2022!!!	Lékařská	prohlídka	nesmí	být	starší	12	měsíců.!!!!	
	
18. Protest:												 	 s	poplatkem	1.000,	-	Kč	u	hlavního	rozhodčího	

																																																																							
19. 	Ceny:																																 1.místo	–	pohár,	medaile,	diplom	

		 	 2.	a	3.místo	–	medaile,	diplom	



 

 
  

	

Přihlášky	a	registrace	závodníků:	

• registrace	na	soutěž	nejpozději	do	3.	11.	2022	přes	databázi																									
https://www.cubu.info/cesky-svaz-goju-ryu/akce	

• platba	startovného	převodem	na	účet	ČSKGr	nejpozději	do	5.	11.	2022.	

• Možné	dohlášení	závodníků	po	skončení	registrace	v	databázi	do	pátku	4.	11.	2022	do	12:00	
přes	databázi	na	www.cubu.info.	Toto	dodatečné	přihlášení	musí	být	neprodleně	vyžádáno	
na	e-mail	office@goju-ryu.cz.	V	tomto	případě	činí	startovné	400,-	Kč	za	každou	kategorii.		

• Vrácení	 startovného	 za	 nezúčastněné	 závodníky	 lze	 požádat	 zasláním	 žádosti	 a	 lékařské	
prohlídky	do	10ti	dnů	od	data	konání	soutěže	na	sekretariát	svazu	(office@goju-ryu.cz).	

• Dle	 soutěžního	 řádu	 –	 zástupce	 klubu,	 který	 má	 přístup	 do	 databáze	 ČUBU,	 stvrzuje	
přihlášením	závodníků	na	soutěž,	že	má	od	zákonných	zástupců	každého	závodníka	souhlas	
k	přihlášení	na	soutěž	a	že	má	každý	závodník	platnou	lékařskou	prohlídku,	na	základě,	které	
se	může	soutěže	zúčastnit.	

• Přihláška	zadaná	do	systému,	která	je	podkladem	pro	vystavení	zálohové	faktury	je	závazná	
a	musí	být	splatná	v	plné	výši	částky	uvedené	na	fakturaci.	Je	nepřístupná	úhradu	na	účet	
svazu	nižší	částky	v	případě	nemoci	závodníka,	nebo	chybně	zadané	přihlášky	do	systému.	
V	zjištění	tohoto	pochybení	bude	tato	situace	předán	disciplinární	komisi	k	řešení.	

Doplňující	informace	k	soutěži:	
	
• Přihlášením	na	soutěž	závodník	souhlasí	s	tím,	že	může	být	předmětem	fotografování	pro	

reportážní	účely.	Pokud	si	to	nepřeje,	může	toto	explicitně	oznámit	pořadateli	turnaje	

• Přestupní	 termín	 do	 vyšší	 kategorie	 je	 stanoven	 ke	 konání	 MČR	 a	 MČR	 Beginner	 dne	
5.11.2022.	

	

Mapa:	

	
	
Za	pořadatele:		 	 	 	 	 	 			Za	STK	ČSKGr:	

									Ing.	Jiří	Boček,	MBA	 	 	 	 	 										Ing.	Ladislav	Jeleček	



 

 
  

Příloha č. 1 

Kategorie	Mistrovství	České	republiky	karate	Goju-ryu	2022	
	
	
	
	

KARATE	AGILITY:			 Děvčata	do	7	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Chlapci	do	7	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žáci	8-9	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	8-9	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žáci	10-11	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	10-11	let			 ≤	8.kyu	
		 		 Starší	žáci	12-13	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		
		

Starší	žákyně	12-13	let			 ≤	8.kyu	

KIHON	IDO:		 Děvčata	do	7	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Chlapci	do	7	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žáci	8-9	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	8-9	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žáci	10-11	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	10-11	let			 ≤	8.kyu	
		 		 Starší	žáci	12-13	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		
		

Starší	žákyně	12-13	let			 ≤	8.kyu	

KUMITE	BALLOON:		 Děvčata	do	7	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Chlapci	do	7	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žáci	8-9	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	8-9	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žáci	10-11	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	10-11	let			 ≤	8.kyu	
		 		 Starší	žáci	12-13	let		 		 ≤	8.kyu	
		 		
		

Starší	žákyně	12-13	let			 ≤	8.kyu	

KATA	BEGINNER:		 Děvčata	do	7	let		 		 7.kyu	
		 		 Chlapci	do	7	let		 		 7.kyu	
		 		 Mladší	žáci	8-9	let		 		 7.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	8-9	let		 		 7.kyu	
		 		 Mladší	žáci	10-11	let		 		 7.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	10-11	let			 7.kyu	
		 		 Starší	žáci	12-13	let		 		 7.kyu	
		 		
		

Starší	žákyně	12-13	let			 7.kyu	

KUMITE	BEGINNER:		 Děvčata	do	7	let		 		 7.kyu	
		 		 Chlapci	do	7	let		 		 7.kyu	
		 		 Mladší	žáci	8-9	let		 		 7.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	8-9	let		 		 7.kyu	
		 		 Mladší	žáci	10-11	let		 		 7.kyu	
		 		 Mladší	žákyně	10-11	let			 7.kyu	
		 		 Starší	žáci	12-13	let		 		 7.kyu	
		 		 Starší	žákyně	12-13	let			 7.kyu	

	

	 	



 

 
  

KATA:			 Mladší	žáci	7-9	let		 (systém	AB)		 6.kyu	≥	
			 Mladší	žákyně	7-9	let		 (systém	AB)		 6.kyu	≥	
			 Mladší	žáci	10-11	let		 (systém	ABC)		 6.kyu	≥	
			 Mladší	žákyně	10-11	let		 (systém	ABC)		 6.kyu	≥	
			 Starší	žáci	12-13	let		 (systém	ABCD)		 6.kyu	≥	
			 Starší	žákyně	12-13	let		 (systém	ABCD)		 6.kyu	≥	
			 Dorostenci	14-15	let		 pravidla	WKF		 6.kyu	≥	 		
			 Dorostenky	14-15	let		 pravidla	WKF		 6.kyu	≥	
			 Junioři	16-17	let		 pravidla	WKF		 6.kyu	≥	
			 Juniorky	16-17	let		 pravidla	WKF		 6.kyu	≥	
			 Muži	16+	let		 pravidla	WKF		 6.kyu	≥	
			
		

Ženy	16+	let		 pravidla	WKF		 6.kyu	≥	

	 	
	 	

KUMITE:			 Mladší	žáci	7-9	let		 	(BRH)			 6.kyu	≥	
			 Mladší	žákyně	7-9	let		 	(BRH)			 6.kyu	≥	
			 Mladší	žáci	10-11	let		 	(-38	kg,	+38	kg)			 6.kyu	≥	
			 Mladší	žákyně	10-11	let		 	(BRH)		 6.kyu	≥	
			 Starší	žáci	12-13	let		 	(-45	kg,	+45	kg)			 6.kyu	≥	
			 Starší	žákyně	12-13	let		 																			(-47	kg,	+47	kg)			 6.kyu	≥	
			 Dorostenci	14-15	let		 	(BRH)		 6.kyu	≥	
			 Dorostenky	14-15	let		 	(BRH)		 6.kyu	≥	
			 Junioři	16-17	let		 	(BRH)		 6.kyu	≥	
			 Juniorky	16-17	let		 	(BRH)		 6.kyu	≥	
			 Muži	18	a	více	let		 	(-78	kg,	+78	kg)		 6.kyu	≥	
			 Ženy	18	a	více	let		 	(BRH)		 6.kyu	≥	

	

	
	
	
	

	
	


