MÍSTO 		

SPORTOVNÍ HALA CHEMIK

TYP SOUTĚŽE

•
•
•

			Terezínská 1032/7, 410 02 Lovosice

KATEGORIE		

PF, LC, KL – JEDNOTLIVCI:

Kvalifikace na Mistrovství ČR
Nominační soutěž do REPRE, SCM a VSM
Soutěž zařazená do Poháru klubů a Poháru jednotlivců

Chlapci a dívky
Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší žáci
Starší žákyně
Junioři
Juniorky
Muži
Ženy
Veteráni

(7-9)
(10-12)
(10-12)
(13-15)
(13-15)   
(16-18)
(16-18)
(16+)
(16+)
(35+)

Chlapci a dívky
Mladší žáci a žákyně
Starší žáci a žákyně
Junioři a juniorky
Muži a ženy

(7-9)
(10-12)
(13-15)
(16-18)
(19+)

-28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg
-28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg
-42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg
-42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg
-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg
-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
-84kg, +84kg

PF, LC, KL – TÝMY:			

Tým tvoří 3 závodníci dané věkové kategorie
(bez rozdílu pohlaví a hmotnostní kategorie)

POPLATEK		

400 Kč
			ZDARMA
•
•
•

v jednotlivcích každý start, v týmech celý tým
členové REPRE, SCM, VSM (v jednotlivcích)

Bez předchozí on-line registrace nebude účast umožněna!
V jednotlivcích lze startovat pouze v jedné věkové a hmotnostní kategorii!
Kategorie se automaticky slučuje s vyšší hmotnostní kategorií pouze v případě, pokud závodník nemá ve své hmotnostní kategorii žádného soupeře.

PROGRAM
6. 5. Pátek

7. 5. Sobota

16:00 – 20:00

09:00
09:30

osobní prezentace, vážení

schůzka trenérů, schůzka rozhodčích
zahájení soutěže

PODMÍNKY ÚČASTI

Závodníci:
•
On-line registrace do úterý 3. 5.! Pozdější registrace nebude již možná!
•
Dodržení zaregistrované hmotnostní kategorie! Kdo nedodrží, NESTARTUJE!
•
Předložení platného sportovního průkazu ČSFu.
•
Předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 1 rok.
•
Závodníci mladší 18 let musí předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce v průkazu ČSFu.
•
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) chráničů. V případě potřeby bude možné
chrániče zapůjčit na místě.

REGISTRACE DO 3. 5. 2022				
www.cubu.info/cesky-svaz-fullcontactu

DALŠÍ INFORMACE
info@csfu.cz

