Praha 18.března 2019
Určeno: předsedové oddílů ČFTKFS
Věc: Informace k nominacím na ME a MS 2019 (č.1) aktualizace

ETKF - European Traditional Karate Cup for Kids, Cadets, Juniors
Evropský pohár dětí do 13 let, kadetů 14-15 let (rok 2005-2004), juniorů 16-17 let (rok 20032002)
Datum a místo konání: Skopje, Makedonie, 3.-5.května 2019
Nominace:
Děti do 13 let, kadet, junior: Návrhy na nominaci podává oddílový trenér, do návrhu může zařadit závodníky, kteří
mají účast na soutěžích ČFTKFS dle plánu přípravy 2019:
Počet soutěží a seminářů ČFTKFS nutných pro nominaci na Evropský pohár ETKF :
Děti do 13 let: 2 soutěže v období leden-březen 2019
Kadeti, junioři: 2 soutěže + 1 seminář v období leden-březen 2019
Výběrový seminář: 30.3.2019 Praha
Termín podání návrhu: nejpozději do 28.3.2019 na email fudokan@volny.cz
Nominace ČFTKFS bude vydána do 1.4.2019

Program Evropského poháru:
03.05.2019 pátek
09.00 – 18.00 kurz rozhodčích
21.00 losování
04.05.2019 sobota
10.00 – 22.00 eliminace, final pro děti do 13 let
05.05.2019 neděle
10.00 – 17.00 eliminace, final pro kadety a junior
05.05.2019 neděle
20.00 odjezd
Startovné:
20 Eur disciplína/jednotlivci (kata, kumite, fukugo)
30 Eur Enbu
50 Eur tým (kata tým, kumite tým)
50 Eur trenér
50 Eur kurz mezinárodních rozhodčích
Ubytování hotel Continental ****
35 Eur – 1osoba/noc/snídaně/večeře
voucher 15 Eur

ETKF - 34th European Tradititional Karate Championships for Cadets, Juniors, Youths, Seniors
ETKF Mistrovství Evropy kadetů, dorostu, juniorů, senior
Datum a místo konání: Pitesti, Rumunsko 13.-16.6.2019
Nominaci vydává ČFTKFS na základě účasti reprezentantů na soutěžích a seminářích dle plánu přípravy + výsledků ME
2018 a akuální formy.
Počet soutěží a seminářů ČFTKFS v plánu přípravy nutných pro nominaci na ME ETKF:
4 soutěže + 2 semináře ČFTKFS v období leden-duben 2019
Termín zveřejnění nominace: do 16.4.2019

Program ETKF Mistrovství Evropy kadetů, dorostu, juniorů, seniorů
13.6.2019 čtvrtek

16.00 - 23.00 kurz rozhodčích

14.6.2019 pátek

09.00 - 11.00 zkoušky rozhodčích
14.00 – 16.00 losování
17.00 – 22.00 ME eliminace final pro kadety, dorost, junior,

15.6.2019 sobota

09.00 – 20.00 ME eliminace, final kadety, dorost, junior

16.6.2019 neděle

09.00 – 17.00 ME eliminace a final pro seniory

16.6.2019 neděle

20.00 odjezd

Startovné:
30 Eur disciplína/jednotlivci (kata, kumite, fukugo)
40 Eur Enbu
60 Eur tým (kata tým, kumite tým)
50 Eur trenér
50 Eur kurz mezinárodních rozhodčích
Ubytování: (ceny za 1 osobu, 1 noc, včetně snídaně)
Hotel Ramada Pitești ****
65 EURO/osoba/noc/jednolůžko
45 EURO/osoba/noc/dvoulůžko
40 EURO/osoba/noc/trojlůžko
Hotels: Arges, Celly, Magic, Victoria ***
50 EURO/osoba/noc/jednolůžko
35 EURO/osoba/noc/dvoulůžko
30 EURO/osoba/noc/trojlůžko
10 Eur večeře

WFF- 8th World Fudokan Karate Championships
Mistrovství světa kadetů, juniorů, seniorů, Světový pohár dětí do 13 let
Datum a místo konání: 30.10-3.11.2019 Německo, Stuttgart

Nominace:
1) Děti do 13 let, kadet, junior: Návrhy na nominaci podává oddílový trenér, do návrhu může zařadit závodníky,
kteří mají účast na soutěžích dle plánu přípravy 2019:
Počet soutěží a seminářů ČFTKFS nutných pro nominaci na Světový pohár dětí do 13 let :
Děti do 13 let: min. 4 soutěže v období leden-červen 2019
Dle nejvyššího bodového součtu ze všech soutěží v plánu přípravy 2019 + účasti na výběrovém soustředění
TM dne 2.6.2019 bude nominováno do každé věkové kategorie dětí maximálně 8 závodníků/individuální
disciplína, 4 týmy/týmová disciplína (enbu, kata tým, kumite tým).
Termín podání návrhu: nejpozději do 27.5. 2019 na email fudokan@volny.cz
Nominace dětí do 13 let bude vydána do 20.6.2019.
2) Nominace kadetů, juniorů, seniorů: Širší nominaci vydá reprezentační trenér ČFTKFS nejpozději do konce
dubna 2019. Výběr závodníků na MS bude proveden dle plnění plánu přípravy 2019 (bodový systém),
aktuální formy, výsledků ME 2018 nejpozději v termínu do 25.září 2019. Užší výběr provádí reprezentační
trenér ČFTKFS.
Maximální počty reprezentantů pro MS 2019
Senior/seniorky – 2 reprezentanti/individuální disciplína, 1 tým/týmová disciplína (enbu, kata tým, kumite
tým)
Kadet/kadetky, junior/juniorky – 4 reprezentanti/individuální disciplína, 2 týmy/týmová disciplína (enbu,kata
tým, kumite tým)
Program Mistrovství světa WFF bude doplněn po vydání propozic

XX. ITKF World Traditional Karate Championship
Mistrovství světa ITKF kadetů, juniorů, seniorů
Datum a místo konání: listopad 2019, Brazílie, Curitiba
Nominace kadetů, juniorů, seniorů: Širší nominaci vydá reprezentační trenér ČFTKFS nejpozději do konce
dubna 2019. Výběr závodníků na MS bude proveden dle plnění plánu přípravy 2019 (bodový systém),
aktuální formy, výsledků ME 2018 nejpozději v termínu do 25.září 2019. Užší výběr provádí reprezentační
trenér ČFTKFS.
Program Mistrovství světa ITKF bude doplněn po vydání propozic

