MISTROVSTVÍ ČR SKIF CZ 2020
13.9.2020, Hradec Králové
HARMONOGRAM
9:00

10:00

11:00

12:00

TATAMI 1

TATAMI 2

TATAMI 3

TATAMI 4

kata ml. žáci 7-9
do 7.kyu
kata ml. žákyně 7-9
do 7.kyu
gohon kumite ml. žactvo
7-9 do 7.kyu
gohon kumite ml. žactvo
10-11 do 7.kyu
kata st. žákyně do 7.kyu
kihon ippon kumite
dorostenky

kumite ml. žáci 10-11
-35kg

kumite ml. žákyně 10-11
-35kg

kata ml. žákyně 10-11
do 7.kyu

kumite ml. žáci 10-11
+35kg

kumite ml. žákyně 10-11
+35kg

kata ml. žáci 10-11 do 7.kyu

kumite st. žákyně -45kg
kata st. žáci
od 6.kyu

kumite st. žákyně +45kg

kata ml. žákyně 7-9 od 6.kyu

kata ml. žáci 7-9 od 6.kyu
sanbon kumite ml. žáci 7-9
od 6.kyu
kata st. žáci
do 7.kyu
sanbon kumite st. žactvo do 7.kyu

kumite ml. žáci 7-9 -30kg

džiu ippon kumite junioři
džiu ippon kumite juniorky
kihon ippon kumite
st. žákyně od 6.kyu

kumite dorostenci
+60kg

kata ml. žákyně 10-11
od 6.kyu

kumite dorostenky
+55kg

kata st. žákyně
od 6.kyu

kumite st. žáci
-50kg

13:00

kumite dorostenci
-60kg
kumite dorostenky
-55kg
kumite st. žáci
+50kg

kata ml. žáci 10-11
od 6.kyu

sanbon kumite ml. žáci
10-11 od 6.kyu
sanbon kumite ml. žákyně
10-11 od 6.kyu

přestávka
kumite ženy U20 -60kg

14:00

kihon ippon kumite
st. žáci od 6.kyu

kumite ženy +60kg

kata junioři

kata dorostenky
kumite muži +75kg

kata tým žáci 7-13

kumite muži -75kg
kata dorostenci

15:00

kata tým žákyně 7-13

kumite muži U20 +70kg

kata tým žáci + žákyně
kihon ippon kumite
dorostenci

16:00

17:00

džiu ippon kumite muži U20
džiu ippon kumite ženy U20

kumite muži U20 -70kg
kata ženy

kata Masters muži U50
kumite juniorky -55kg

kata muži

kata Masters ženy U50
kata Masters muži U60

kata tým juniorky

kumite Masters muži U50
BRH

kata tým junioři

kumite Masters ženy U50 BRH

kata tým muži

kumite junioři +65kg

kata tým ženy
kata tým junioři + juniorky
kata tým Masters

kata juniorky

kumite tým dorostenci
kumite tým junioři

kumite junioři -65kg

kata Masters muži 60+
kata ženy U20

kumite juniorky +55kg
kumite tým juniorky
kumite tým Masters muži

kumite tým muži

* časy jsou pouze orientační
* zařazení kategorií na konkrétní tatami může být v průběhu soutěže měněno
* vyhlašování výsledků bude probíhat průběžně

kata muži U20

