SK KARATE-SHOTOKAN LIBEREC
IČ: 70851450, Tel. +420 603 371 923
Borový vrch 310,Liberec 13
Bankovní spojení: 180 580 7463/0300
E-mail: karateadminolny.cz
Internet: www.skkarate-liberec.cz

Určeno pro:
nominované na MČR 2021

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Sraz na místě nejlépe cca 1,5 hodiny před startem
aktuální harmonogramy naleznete na odkazu
sobota MČR 2021 – sobotní harmonogram – Český svaz karate, z.s. (czechkarate.cz)
neděle bude cca v pátek na stránkách
Český svaz karate, z.s. – CZECH OLYMPIC KARATE TEAM (czechkarate.cz)

Covid 19
zatím dle aktuálního nařízení vlády
přístup diváku bude dovolen na oddělených tribunách od soutěžících
děti do 11 let bez testu / děti 12 -18 PCR test nebo očkování / dospělí 18 let + pouze očkování
Doprava SK
odjezd v sobotu - čas bude upřesněn na tréninku
cena dopravy 260,-Kč/osobu – úhrada na tréninku do čt
Ubytování SK
cena hotelu i se snídaní a poplatky (úhrada na tréninku administrátorovi ve čtvrtek nebo na účet SK
v době mezi 17.00-18.00)
Hotel Metropol CB, České Budějovice - Ubytování | Penzion.cz
dvoulůžko
Piskačová
Savkovi
Pfeifrovi
Štěpánová
Malý
Štěpánovi

cena třílůžko
1400 Horňákovi
1400
1400
1400
1400

cena čtyřlůžko cena
1800 Muzikářovi 2200
Stehlíkovi 2200

Havlíčkovi

1400

S sebou
všichni oddílové soupravy
Kata čisté nejlépe na kata kimono, šerpy dvou barev
Kumite kimono nejlépe na kumite, chrániče obou barev ruce nohy, šerpy obou barev ruce i
nohy,chránič zubů , od st. žákyň hrudník, dorost a více dle WKF
Doprovod
Den 1 Piskačová / Horňák
Den 2 Piskačová / Horňák / Malý / Štěpánová /

Nominace
Jméno

Kategorie

Biriucová Taisia
kata st. žákyně (12-13)
Faltus Dominik
kumite st. žáci +60kg
Hammerschmied Jakub
kumite žst.žáci -52kg
Harvilko Šimon
kumite st. žáci -45kg, kata st. žáci (12-13)
Havlíček Adam
kumite st. žáci -45kg
Horňák Filip
kumite st. žáci -52kg
Horňáková Sofie
kumite ml. žákyně (7-9) -30kg, kata ml. žákyně (7-9)
Horňáková,Savko,Pfeifrová
Kata tým ml.žákyně A
Chorey David
kumite ml. žáci (10-11) +41kg
Jančevskyj Artur
kumite ml. žáci (7-9) -27kg, kata ml. žáci (7-9)
Jízdný Ctibor
Kata masters
Jízdný Jakub
kumite dorostenci (14-15) -52kg
Kittner Jan
kumite ml. žáci (10-11) -35kg
Kittnerová Ella
kumite ml. žákyně (10-11) +42kg
Kittnerová,Muzikářová,Vojtenko Kata tým ml.žákyně B
Kolář Daniel
kumite dorostenci (14-15) -63kg
Malý Matyáš
kumite muži -75kg, kumite muži U21 -75kg
Muzikářová Eliška
kumite ml. žákyně (10-11) +42kg, kata ml. žákyně (10-11)
Muzikářová Klára
kumite juniorky (16-17) +59kg
Nevrkla Filip
kumite st. žáci -45kg
Pfeifrová Soňa-Pavlína
kumite ml. žákyně (7-9) +30kg, kata ml. žákyně (7-9)
Savko Myroslava
kumite ml. žákyně (7-9) +30kg, kata ml. žákyně (7-9)
Sokol Filip Akira
Kata ml.žáci 10-11 let, kumite ml.žáci -35kg
Stehlík Štěpán
Kumite ml.žáci 10-11 let -41 kg
Stehlíková Kateřina
kumite ml. žákyně (7-9) -30kg, kata ml. žákyně (7-9)
Šprysl Jakub
kumite junioři (16-17) +76kg
Štěpánová Vendula
kumite ženy -61kg, kumite ženy U21 -61kg
Vacek Tomáš
kata junioři (16-17)
Vojtenko Diana
kumite ml. žákyně (10-11) -35kg
Vojtenko Viktoria
kumite ml. žákyně (7-9) -30kg /kata

