Český svaz full-contactu ve spolupráci
se FIGHTERS CENTRUM SPARTAKUS pořádá:
generální partner

ALPINE LOGISTIK

Liga K-1
4. kolo 2013

ALPINE LOGISTIK LIGA K-1
4. kolo 2013

Datum
Místo

13. 4. 2013

Budova Sokolovny, Mostecká 367, Vsetín

Kategorie
Junioři (16+)
-60kg, -63½kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg
Muži (18+)
Juniorky (16+)
-56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
Ženy (18+)
Program

8.00 - 10.00
10.00 - 10.30
11.00

Prezentace, vážení, lékařské prohlídky
Schůzka zástupců oddílu
Zahájení turnaje

Uzávěrka přihlášek
Sportovní pravidla
Organizátor 4. kola 2013
Hlavní organizátor celé ligy K-1
Matchmaker ligy
Hlavní rozhodčí

13. 4. 2013
Mostecká 367, Vsetín

Program:

10.00 -10.30
11.00

prezentace, vážení,
lékařská prohlídka
schůzka zástupců oddílu
zahájení turnaje

Veškeré informace k lize: www.csfu.cz
Hlavní partner:

Partneři:

K-1 rules dle pravidel ČSFu (WAKO)
Martin Hon
Bc. Simona Prstková
Michal Prstek
Jan Frána

Obecná pravidla LIGY K-1

-

Budova Sokolovny
8.00 -10.00

10. 4. 2013 elektronicky na stránky ČSFU

•
•
•

•

Závodníci se přihlašují na ligu on-line na stránkách ČSFU a to dle následujících pravidel:
1. Vyberou si výkonnostní kategorii : A- 10 a více zápasů, B- 6-9 zápasů ,C 3-5 zápasů, D 0-2
zápasy ( jedná se o počet zápasů, které závodník absolvoval v plnokontaktních disciplínách
(muay thai, lowkick, K-1, box, fullcontact). Apelujeme tímto na trenéry, aby své závodníky
přihlašovali pravdivě dle absolvovaných zápasů jejich svěřenců.
2. Vyberou váhovou kategorii , muž/junior, žena/juniorka
Matchmaker ligy Michal Prstek po uzavření přihlášek postaví zápasy a 2 dny před konáním ligy
K-1 rozešle všem zúčastněným soupisku zápasů. Každý závodník v rámci 1.kola ligy absolvuje
vždy pouze 1 domluvený zápas. Každý ze závodníků bude po skončení kola na základě výsledku
bodově ohodnocen- viz bodování ligy K-1 na stránkách ČSFu. Vítězové ligy po skončení všech
kol 1. ročníku obdrží hodnotné ceny.
Všichni závodníci předloží při prezentaci zdravotní prohlídku ne starší jednoho roku a sportovní
průkaz závodníka.
Závodníci mladší 18 let musí předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce v průkazu ČSFu
nebo musí předlozit notářsky ověřený revers.

BEZ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY (resp. REVERSU) NEBUDE ZÁVODNÍK PŘIPUŠTĚN
KE STARTU!
startovné: 0 Kč

Další informace Bc. Simona Prstková 724 167 338 Michal Prstek 774 556 677
Martin Hon
731 584 954
email: m.prstek@volny.cz • internet: www.csfu.cz

