Mistrovství ČR
v kickboxu
2008
kickbox – lowkick, lightcontact
dospělí, junioři, žáci
Datum konání:
Místo konání:
Pořadatel turnaje:
Ředitel turnaje:
Startovné:
Předpis:

Program:

Pravidla:
Povinné vybavení:
Hlavní rozhodčí:
Váhové kategorie:

31.10.- 1.11.2008
sportovní hala SKP Sever, Stříbrnická 3131/9, Severní Terasa,
Ústí nad Labem (vedle Hypernova pod čerpací benzinovou stanicí)
KICKBOX FOX USTÍ NAD LABEM o.s. a ČSFu o.s.
Jiří Liška, 603 571 116, e-mail: liska.ul@seznam.cz, Richard Gonzor
Michal Frabša, 603 422 503, e-mail: csfu@seznam.cz
dospělí 300 kč, dvojitý start 500 Kč
žáci a junioři 200 Kč, dvojitý start 300 Kč
lowkick muži, ženy
eliminace 2x2 min
ﬁnále 3x2 min
lightcontact muži, ženy
eliminace 2x2 min.
ﬁnále 3x2 min.
lightcontact junioři
eliminace 2x2 min.
ﬁnále 3x2 min.
lightcontact mladší žáci, starší žáci,
eliminace 2x2 min.
ﬁnále 2x2 min.
31.10.2008
18.00 – 21.00 prezentace, vážení ve sportovní hale SKP Sever
1.11.2008
7.00 – 8.30
prezentace, vážení ve sportovní hale SKP Sever
8.30 – 9.30
losování
10.00
zahájení soutěží dle rozlosování – všechny disciplíny
19.00
galavečer - slavnostní ﬁnále vybraných kategorií lowkick
dle pravidel ČSFu
dle pravidel ČSFu
Jan Plaček
lowkick muži -54kg,-57 kg,-60 kg,-63,5 kg,-67 kg,-71 kg,-75 kg,-81 kg,-91 kg,+91 kg
lowkick ženy -55 kg,-60 kg, -65 kg, +65 kg
lightcontact mladší žáci (7-11 let) -25kg, -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg
lightcontact mladší žákyně (7- 11 let) -25kg, – 30 kg, -35 kg, -40 kg, + 40 kg
lightcontact starší žáci (12- 15 let) -40 kg, - 45 kg, -50 kg, + 50 kg
lightcontact starší žákyně (12- 15 let) -40 kg, - 45 kg, -50 kg, + 50 kg
lightcontact junioři (16- 18 let) -50 kg, - 55 kg, - 60 kg, -67 kg, -71 kg, +71 kg
lightcontact juniorky (16- 18 let) -45 kg, - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg
lightcontact muži -60 kg,-67 kg,-71 kg,-75 kg,-81 kg,-91 kg,+91 kg
lightcontact ženy -55 kg,-60 kg,-65 kg,+65 kg

Podmínky startu:
Startující ve všech disciplínách mladší 18 let musí mít notářsky ověřený písemný souhlas (revers) zákonných
zástupců. Lékařská prohlídka v průkazu ČSFu nesmí byt starší jednoho roku. Na MČR mohou startovat pouze
amatéři registrovaní pod ČSFu s minimálně třemi prokazatelnými starty v plnokontaktní disciplíně, ve které
budou závodit.

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude nikdo připuštěn ke startu!
Ubytování:

organizátor nezajišťuje

