Koviďáček home CUP

Vážení sportovní přátelé. Po delší odmlce a nařízení vlády nemáme možnost společně
trénovat.
Protože to vypadá, že doma ještě nějaký čas pobudeme, dovolili jsme si připravit malou domácí
soutěž “Koviďáček home CUP”. Soutěž má jednoduchá pravidla, přičemž to nejdůležitější je
poctivost každého z nás.
Soutěž je zaměřená na všechny věkové skupiny s pěknými cenami.
Pravidla soutěže jsou:
1) Dle jednotlivých kategorií absolvovat a zaslat souhrnný výkaz provedených cviků.
2) Na provedení je 5 tréninkových dnů od středy 4. 11. do neděle 8.11.2020.
3) Vyhrává ten, kdo udělá nejvíce cviků v celkovém úhrnu a ve vymezeném čase (ale pěkných
cviků).
4) Kategorie a cviky
Kategorie

Věk

Cviky a body

Mladší přípravka

4 - 6 let

Mini žáci + žákyně

7 - 9 let

Sed-leh ………… 1 sed-leh = 1 bod
Dřepy ………….. 1 dřep = 1 bod
Úder ……………. 1 kombinace = 0,5 bodu
Kop mae-geri …. 1 kop = 0,5 bodu

Mladší žáci + žákyně

10-11 let

Starší žáci + žákyně

12 – 13 let

Dorostenci + dorostenky

14 – 17 let

Dospěláci

18 - 99 let

Rodina

Nerozhoduje

Klik …………..….. 1 klik = 1 bod
Dřepy ……….….. 1 dřep = 1 bod
Sed-leh …………. 1 sed-leh = 1 bod
Angličáky …….… 1 angličák = 2 body
Úder …………….. 1 kombinace = 0,5 bodu
Úder v postoji …. 1 kombinace = 1 bod
Blok - úder …….. 1 kombinace = 1,25 bodu
Kop kombinace .. 1 kombinace = 2 body
Všichni členové rodiny, mladí karatisté, mamka,
taťka, ségra nebo brácha.
Klik …………..…. 1 klik = 1 bod
Dřepy ………….. 1 dřep = 1 bod
Sed-leh ………… 1 sed-leh = 1 bod
Angličáky ……… 1 angličák = 2 body

Poznámka k vybraným cvikům:
Angličáky - Kombinace po sobě následujících cviků dřep, vzpor, dřep, výskok
Úder - chokucuki v stoje heiko-dachi. Chodidla rovnoběžně, vzdálená na šířku ramen, tělo je ve vzpřímené pozici.
Jedna ruka v hikite, druhá natažená v úderu. Ruce se vzájemně střídají z jednoho úderu do druhého. Počítá se vždy
kombinace úderů levá + práv ruka.
Úder v postoji - v postoji zenkucu dachi, střídavě kizami cuki a gjaku cuki, počítá se vždy kombinace úderů levá + práv
ruka.
Blok - úder - v postoji zenkucu dachi provedení kombinace jednoho z bloků bloku (age uke / soto uke / uchi uke /
gedan barai) + gjakucuki.
Kop kombinace - Sonoba Geri v postoji zenkucu dachi kop jednou nohou maegeri, yokogeri, ushirogeri a vrácení zpět.

5) Na Facebook profil Shirokan Dojo zaslat fotku z tréninkové domácí aktivity a krátkou veselou
zprávu. P.S. můžete se i vzájemně hecnout.
6) Soutěž je přístupná jen pro členy klubu Shirokan Dojo.
Ceny: 1. 2. 3. místo získá medaili + diplom
Kategorie

Cviky a body

Mladší přípravka

1. Místo - Velká čokoláda MILKA

Mini žáci + žákyně

2. Místo - Malá čokoláda MILKA

Mladší žáci + žákyně

3. Místo - Malá čokoláda MILKA

Starší žáci + žákyně

1. Místo - iontový nápoj NUTREND 420g

Dorostenci + dorostenky

2. Místo - iontový nápoj NUTREND 5x35g

Dospěláci

3. Místo - iontový nápoj NUTREND 5x35g

Rodina

Informace:

Tomáš Kovalovský – ředitel soutěže
tel: 725 628 929, email: shirokan.dojo@icloud.com
Soutěž je uspořádána za podpory dotačních programů města České
Budějovice.

Souhrnný výkaz sportovce - vratný lístek po uplynutí lhůty:
Jméno:

………………………………

Příjmení:

………………………………

Věk:

………………………………

Kategorie:

Mladší přípravka, Mini žáci + žákyně1
Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Celkem

Sed-leh
Dřepy
Úder
Kop maegeri

✂———————————————— zde odstřihněte ——————————————————
Souhrnný výkaz sportovce - vratný lístek po uplynutí lhůty:
Jméno:

………………………………

Příjmení:

………………………………

Věk:

………………………………

Kategorie:

Mladší žáci + žákyně, Starší žáci + žákyně, Dorostenci + dorostenky, Dospěláci1
Úterý

Klik
Dřepy
Sed-leh
Angličáky
Úder
Úder v
postoji
Blok - úder
Kop
kombinace
1

Nehodící se škrtněte

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Celkem

Souhrnný výkaz sportovce - vratný lístek po uplynutí lhůty:
Jméno:

………………………………

Příjmení:

………………………………

Další členové rodiny: ………………………………………………………………………………………
Kategorie:

Rodina
Úterý

Klik
Dřepy
Sed-leh
Angličáky

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Celkem

