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národní pohár v

v Kulturním Domě

Krásná Lípa
Pražská 24

Národní pohár ČR lowkick
Disciplína:
Datum konání:
Místo konání:
Pořadatel turnaje:
Garant turnaje:
Ředitel turnaje:

lowkick (nominační turnaj do reprezentace ČR)
28.dubna 2012
Krásná Lípa, Pražská 24, Kulturní Dům
KBC Krásná Lípa o.s. ve spolupráci s ČSFu
MÚ Krásná Lípa
Milan Dušek, Křižíkova 617, Krásná Lípa 40746
mildadus@seznam.cz, tel. 737 845 166
Hlavní rozhodčí:
Jan Frána
Startovné:
400,-Kč,druhý start 200,-Kč
Ceny:
1.místo-pohár+diplom
2.místo- pohár+diplom
3.místo- medaile+diplom (o 3.místo se soutěží)
Registrace:
on-line na stránkách ČSFu
Bez elektronické před registrace nebude umožněn start na tomto turnaji!
Vážení:

pátek 27.dubna
od 19:00 do 21:00
sobota 28.dubna
od 7:30 do 9:00
V případě nedodržení váhového limitu budou závodníci přeřazeni do vyšší váhové
kategorie. Odchylka váhy max. 100 gramů.
Program:

vstupné 50 Kč

Kategorie:
Ženy
(+16)
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
Muži
(+16)
-54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
Juniorky
(15-18)
-48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg
Junioři
(15-18)
-54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu závodníků váhově kategorie sloučit.

od 20:00 galavečer
vstupné 150 Kč

28. dubna 2012
Krásná Lípa

Fyzická prezentace a vážení
Losování a schůzka rozhodčích
Zahájení turnaje
Galavečer
Vybrané finálové zápasy a vybrané zápasy o 3.místo

Podmínky startu:
Startující musí mít podepsaný ,,Reverse“. Dále musí mít platný průkaz ČSFu s lékařskou
prohlídkou ne starší než 1 rok a s členskou známkou pro rok 2012!
,,Reverse“ účastníků mladších 18-ti let, musí být podepsán zákonným zástupcem a podpis
musí být ověřen notářsky anebo na matrice!
Všichni startující předloží doklad o Zdravotním pojištění!
Bez splnění výše uvedených podmínek nebude nikomu umožněn start na tomto turnaji!

od 9:30 eliminace

KBC

07:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:45
20:00

město
Krásná Lípa

Lumines
Temple a.s.

Předpis: eliminace, semifinále a finále 3x2 minuty.
Pravidla: Dle platných pravidel ČSFu.
Povinné vybavení: Rukavice 10oz (nevymlácené), přilba (kryté temeno, bez lícnic),
suspenzor, chránič zubů, chrániče holení (mohou být i látkové), botičky (thajské chrániče
nejsou přípustné), bandáže prstů. Ženy navíc chránič prsou včetně suspenzoru.
V případě souhlasu obou soupeřů lze na Galavečeru v kategorii mužů nebo žen bojovat bez
přileb.

