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Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate

Vážené dámy a pánové,

je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v České 
republice Grand Prix Hradec Králové. Závodníci z mnoha evropských zemí 
přijedou porovnat své síly v karate, sportu dokazujícím den co den nejen to, 
jak hluboko u nás zakořenil, ale také jeho přidanou hodnotu, kterou prakticky 
nabízí všem bez ohledu na věk, postavení či technickou úroveň.

Chtěl bych zde poděkovat organizátorům této skvělé soutěže za jejich 
profesionálnost při pořádání tak výjimečné akce, která svou sportovní úrovní 
dosáhla kvality špičkových evropských soutěží.

Jsem si jist, že letošní Grand Prix Hradec Králové bude špičkovou prezentací 
českého karate, a my všichni si odvezeme krásné sportovní zážitky.

Ing. Jiří Boček
Prezident Českého svazu karate
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Ing. Martin Soukup / Město Hradec Králové

Vážení sportovci a příznivci karate,

dovolte mi, abych vás všechny jménem vedení města srdečně přivítal v 
Hradci Králové, v dějišti 13. ročníku Grand Prix. Velmi nás těší, že vaše 
soutěž má v našem městě dlouholetou tradici. Mnozí z vás zde nejsou 
poprvé, a proto věřím, že si kromě sportovního zápolení najdete čas i na 
pohodu a relaxaci. Přeji vám všem mnoho úspěchů v soutěži a příjemný 
pobyt v Hradci Králové. Sportu zdar.

Ing. Martin Soukup
Radní města Hradec Kralove
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Vážení karatisté, 

už po třinácté bych vás rád co nejsrdečněji pozval do Hradce Králové - města, 
kterému se přezdívá Salón České republiky, na další ročník Grand Prix 
Hradec Králové. Tento turnaj pořádaný v kongresovém centru Aldis si v 
České republice vybudoval velký respekt a město Hradec Králové ho 
zařadilo do seznamu svých nejvýznamnějších sportovních a kulturních akcí 
s názvem Regina . Proto věřím, že se turnaj bude opět líbit i všem účastníkům 
- závodníkům, trenérům, rozhodčím a všem příznivcům karate. 

Všem přeji co nejpříjemnější pobyt v Hradci Králové, co největší úspěchy na 
turnaji a množství příjemných zážitků. Společně s rozsáhlým týmem, který 
chod turnaje zajišťuje, se těším na setkání v Hradci Králové. 

Kamil Guzek 
Ředitel Grand Prix Hradec Králové 

Kamil Guzek / Ředitel Grand Prix Hradec Králové
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Místo konání:

Kongresové centrum Aldis
Hradec Králové, Česká republika
(GPS - 50°12'55.761"N, 15°49'44.476"E)

www.aldis.cz
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Parkování:

Parkování na centrálním parkovišti Kongresového centra hradí pořadatel. 
Pro účastníky Grand Prix Hradec Králové je zdarma.



Plán Kongresového centra:
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Kategorie:

21. dubna (sobota) - junioři, U21, senioři, Masters

junioři kata junioři, kata juniorky
16-17 let

kumite junioři -55, -61, -68, -76, +76 kg, kumite OPEN
kumite juniorky -48, -53, -59, +59 kg, kumite OPEN

senioři kata muži, kata ženy (od 16 let)
od 18 let kumite muži -60, -67, -75, -84, +84 kg, kumite OPEN

kumite ženy -50, -55, -61, -68, +68 kg, kumite OPEN
kata team muži, kata team ženy (od 16 let)
kumite team muži (3+1), kumite team ženy (3+1)

Masters kata Masters muži ( , kata Masters ženy (
kumite Masters muži OPEN ( , kumite Masters ženy OPEN (

(junioři mohou startovat v soutěži kata tým se seniory nebo v neděli s dorostem)
(junioři mohou startovat rovněž v soutěži kata senioři)

U21 kata muži U21, kata ženy U21
18-20 let (U21 mohou startovat v soutěži kata tým se seniory)

(U21 mohou startovat rovněž v soutěži kata senioři)
kumite muži U21  -68, -78, +78 kg, kumite OPEN
kumite ženy U21  -53, -60, +60 kg, kumite OPEN
(U21 mohou startovat rovněž v soutěži kumite seniorů)

od 40 let) od 35 let)
od 40 let) od 35 let)

.22  dubna (neděle) - ml. žáci 7-9 let, ml. žáci 10-11 let, st. žáci 12-13 let, dorost

ml. žactvo kata ml. žáci 7-9 let, kata ml. žákyně 7-9 let
7-9 let kumite ml. žáci 7-9 let  -27, -32, +32 kg

kumite ml. žákyně 7-9 let  -30, +30 kg

st. žactvo kata st. žáci, kata st. žákyně
12-13 let kumite st. žáci -39, -45, -52, -60, +60 kg, kumite OPEN

kumite st. žákyně  -42, -50, +50 kg, kumite OPEN

dorost kata dorostenci, kata dorostenky
14-15 let kumite dorostenci -52, -57, -63, -70, +70 kg, kumite OPEN

kumite dorostenky -47, -54, +54 kg, kumite OPEN
kata team dorostenci, kata team dorostenky (společně s juniory 16-17)

kata team žáci, kata team žákyně 7-13 let (veškeré žactvo dohromady)

ml. žactvo kata ml. žáci 10-11 let, kata ml. žákyně 10-11 let
10-11 let kumite ml. žáci 10-11 let   -30, -35, -41, +41 kg

kumite ml. žákyně 10-11 let   -35, +35 kg
kata team žáci, kata team žákyně 7-13 let (veškeré žactvo dohromady)

kata team žáci, kata team žákyně 7-13 let (veškeré žactvo dohromady)
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Pravidla:

KATA

KUMITE

kata dorost, junioři, U21, senioři, Masters, kata team 14-17 let, kata team 
senioři - pravidla WKF (2012)
kata st. žactvo 12 - 13 let - 
kata ml. žactvo 10 - 11 let - 

kata team žactvo 7 - 13 let - 

 - pravidla WKF 
(nejméně 6.kyu)

ČASY ZÁPASŮ
2 min - dorost, junioři, U21, senioři, Masters
1,5 min - ml. žáci 7-9 let, ml. žáci 10-11 let, st. žáci 12-13 let

POVINNÉ CHRÁNIČE
všechny mužské a chlapecké kategorie - 

žákyně 7 - 9, 10 - 11 let - 

dívčí a ženské kategorie 12 let a výš - chrániče rukou v barvě, chránič 
zubů, chránič hrudníku, 

tokui kata - bez opakování
tokui kata - možno 1x opakovat

tokui kata - možno 1x opakovat
tokui kata - možno 1x opakovat - ve finále 

bunkai

 

chrániče rukou v barvě, chránič 
zubů, kombinovaný chránič nohou v barvě

chrániče rukou v barvě, chránič zubů, 
kombinovaný chránič nohou v barvě

kombinovaný chránič nohou v barvě

DOPORUČENÉ CHRÁNIČE (nepovinné): 
všechny kategorie - chránič trupu
všechny mužské a chlapecké kategorie - suspenzor 
všechny dorostenecké kategorie - obličejová maska
mladší žákyně 7-9, 10-11 let - chránič hrudníku

kata ml. žactvo 7 - 9 let - 

(2012) - výjimky jsou uvedeny níže
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Časový harmonogram:

PÁTEK 20. dubna 2012

SOBOTA 21. dubna a NEDĚLE 22. dubna 2012

18.00 – 21.00 registrace v Hotelu Černigov

7.30 - 8.30 registrace kata - v Kongresovém centru Aldis
9.00 zahájení soutěží kata
9.30 - 10.30 registrace kumite - v Kongresovém centru Aldis
11.00 zahájení soutěží kumite

Přihlášky:

Závodníci, týmy, trenéři - nejpozději do 11. dubna 2012
Přihlášení je možné na  (buď online registrací, 
nebo formou xls přihlášky)

www.karaterec.com/kts

Startovné:

500,- Kč za každou individuální kategorii (pro členy ČSKe 300,- Kč)
700,- Kč za každou kategorii týmů (pro členy ČSKe 500,- Kč)

http://www.karaterec.com/kts


Ceny:
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Ubytování - :Oficiální Hotel

                                    Penzion nad oborou***
                                    http://www.penzion-nad-oborou.cz/en
                                    od 1.495,- Kč za dvě osoba na noc

                                                
                                                       Hotel Alessandria*** 
                                            http.//
                           od 1.500,- Kč za dvě osoby na noc

www.alessandria.cz/en/

                                    
                                    Hotel u královny Elišky****
                                    http://www.hotelukralovnyelisky.cz/
                                    od 2.200,- Kč za dvě osoby na noc

Další ubytování v blízkosti Kongresového centra:

Hotel Černigov***
Riegrovo nám. 1494

500 02 Hradec Králové
(GPS - 50°12'51.592"N, 15°48'48.381"E)

(se snídaní)

Rezervace: +420 222 539 539 
E-mail: 

 při rezervaci uveďte heslo "KARATE" 
 http://www.hotelcernigovhradeckralove.com

jednolůžkový pokoj  900,- Kč za osobu a noc
dvoulůžkový pokoj 600,- Kč za osobu a noc

cernigov@hotel.cz

http://www.calendariumregina.cz


www.calendariumregina.cz
www.karaterec.com
www.czechkarate.cz
www.spartak.cz
www.3fvision.com
www.nabedne.cz

www.hradeckralove.org
www.kr-kralovehradecky.cz

Těšíme se na setkání s Vámi na 13. ročníku GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ 2012


