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SK Karate Spartak Hradec Králové

Závodní kalendář 2016

Vzhledem k nadcházejícímu Mistrovství Evropy SKIF 2017 v Hradci Králové je závodní kalendář 
2016 zaměřen především na turnaje a semináře SKIF

Akce plně hrazené ze závodního poplatku:

ZÁVODNÍ TÝM „A“

27.2.2016 Velká cena Trutnova Trutnov
13.3.2016 Přípravný turnaj SKIF Hradec Králové
10.4.2016 Národní pohár ČSKe dorostu, juniorů U21 a seniorů Ústí nad Orlicí
30.4.2016 Grand Prix Hradec Králové Hradec Králové
15.5.2016 Mezinárodní turnaj SKIF Hradec Králové
19.6.2016 Mistrovství České republiky SKIF Hradec Králové
Podzim 2016 Turnaj SKIF Brno
1.-2.10.2016 Euro Grand Prix* Plzeň
8.10.2016 Národní pohár ČSKe dorostu, juniorů U21 a seniorů Jablonec nad Nisou
3.-4.12.2016 Mistrovství České republiky ČSKe Praha**
17.12.2016 Vánoční turnaj SKIF Slaný

* jen pro vybrané závodníky
** na MČR ČSKe startují pouze závodníci, kteří splňují nominační kritéria ČSKe

ZÁVODNÍ TÝM „B“ a „C“

27.2.2016 Velká cena Trutnova – pouze kata Trutnov
13.3.2016 Přípravný turnaj SKIF Hradec Králové
15.5.2016 Mezinárodní turnaj SKIF Hradec Králové
19.6.2016 Mistrovství České republiky SKIF Hradec Králové
Podzim 2016 Mistrovství Královéhradeckého kraje Hradec Králové
Podzim 2016 Turnaj SKIF Brno
řijen 2016 Trutnovský dráček – pouze kata Trutnov
3.-4.12.2016 Mistrovství České republiky ČSKe Praha**
17.12.2016 Vánoční turnaj SKIF Slaný

** na MČR ČSKe startují pouze závodníci, kteří splní nominační kritéria ČSKe

 tento kalendář může být v průběhu roku měněn v závislosti na změně republikového závodního 
kalendáře i na potřebách závodní přípravy

 nominace na jednotlivé turnaje určuje vedení klubu pro každý závod jednotlivě podle aktuální 
výkonnosti závodníků
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Částečně dotované akce:

16.-17.4.2016 Seminář s Nobuakim Kanazawou Hradec Králové
14.5.2016 Seminář s Masaru Miurou Hradec Králové
24.-25.9.2016 Seminář s Manabu Murakamim Hradec Králové

ZÁVODNICKÝ POPLATEK

Závodnický poplatek pro rok 2016 je pro všechny závodní týmy jednotný a činí 2.000,- Kč.

splatnost: do 26.2.2016
číslo účtu: 2600709258/2010
variabilní symbol: rodné číslo závodníka

V ceně závodnického příspěvku je zahrnuto:
 startovné na turnajích

 cena za dopravu na turnaje (zajišťuje klub prostřednictvím autodopravců, výjimečně vlastními vozidly)

 páteční tréninky závodníků

 víkendové tréninky v DV nebo ve sportovní hale Třebeš

Závodnický poplatek pokrývá za každého závodníka cca třetinu skutečných nákladů na závodní 
činnost. Zbylé dvě třetiny hradí klub částečně ze svých zdrojů a částečně z podpory města Hradec 
Králové a Královéhradeckého kraje!

V ceně závodnického příspěvku není zahrnuto zejména:
 letní soustředění Nekoř

 srpnové soustředění v Hradci Králové

 startovné na seminářích s japonskými mistry, které je pro vlastní členy částečně dotováno klubem

ROZDĚLENÍ DO ZÁVODNÍCH TÝMŮ

Závodní tým „A“ tvoří členové tréninkové skupiny Z1 (soutěží zpravidla v kata i kumite)
Závodní tým „B“ tvoří členové tréninkových skupin Z2, Z3 a Z4 (soutěží v kata, vybraní závodníci na 
vybraných soutěžích i v kumite)
Závodní tým „C“ tvoří členové ostatních tréninkových skupin (soutěží pouze v kata)

V průběhu roku mohou být jednotliví závodníci s ohledem na svoji aktuální výkonnost přeřazeni do 
jiného závodního týmu, aniž by to mělo vliv na jejich zařazení do tréninkové skupiny.




