
TATAMI1 TATAMI 2 TATAMI 3 TATAMI 4 TATAMI 5

9:30 techniky dívky 4-6 let bez kyu techniky dívky 7 let bez kyu techniky dívky 8-9 let bez kyu techniky dívky 10-13 let bez kyu techniky chlapci 5 let bez kyu

9:40

9:50

10:00 techniky chlapci 8 let bez kyu - mladší techniky chlapci 8 let bez kyu - střední techniky chlapci 8 let bez kyu - staršíí techniky chlapci 10-13 let bez kyu techniky dívky (2009-2010) 9.kyu

10:10 techniky dívky (2006-2008) 9.kyu

10:20 techniky chlapci (2011-2012) bez kyu

10:30 techniky chlapci 10 let 9.kyu techniky chlapci 11-13 let 9.kyu kata dívky 12-15 let 8.kyu

10:40

10:50 kata dívky 11-14 let 7.kyu

11:00 kata chlapci 9 let 7.kyu kata chlapci 10-11 let 7.kyu kata dívky 10-13 let 6.kyu

11:10 kata chlapci 11-12 let 6.kyu kata muži + ženy kata chlapci 14-16 let 7.-6.kyu kata chlapci 10-12 let 5.-4.kyu

11:20

11:30

11:40

11:50

12:00

12:10

12:20

TOMBOLA                                                                                                                                           

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

kata chlapci 6-8 let 8.kyu

kata chlapci 11-13 let 8.kyukata chlapci 9-10 let 8.kyu

kata chlapci 6-8 let 7.kyu

kata chlapci 9-10 let 6.kyu

KAMIWAZA CUP, Dětská sportovní liga kumite - FINÁLE
25.3.2017, Praha

HARMONOGRAM

techniky chlapci 6 let                                   

bez kyu - mladší

techniky chlapci 6 let                                   

bez kyu - starší

techniky chlapci 7 let                                   

bez kyu - mladší

techniky chlapci 7 let                                   

bez kyu - starší

techniky chlapci 9 let                                            

bez kyu

techniky chlapci 6 let (2010) 

9.kyu
techniky chlapci 7 let 9.kyu techniky chlapci 8 let 9.kyu techniky chlapci 9 let 9.kyu

kata dívky 8-10 let 8.kyu

kata dívky 7-9 let 7.kyu



12:30

12:40

12:50

13:00

13:10

13:20

13:30

13:40

13:50

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

14:50

15:00

kumite dívky 10-11 let                                      

8.-6. kyu OPENkumite dívky 12-14 let                                      

bez kyu - 6. kyu OPEN

kumite chlapci 5-6 let OPEN
kumite chlapci 7-9 let                                               

bez kyu - 8. kyu -28 kgkumite chlapci 8-11 let                                        

9.-5. kyu -35 kgchytání pásků                                  

chlapci V. chytání pásků                                  

chlapci VI.

chytání pásků                              

chlapci VII.

kumite chlapci 11-13 let                                        

9.-7. kyu OPEN

kumite chlapci                                                    

14-16 let OPEN

kumite dívky 7-9 let                                         

bez kyu - 7.kyu -29 kg

chytání pásků                                           

dívky I.

chytání pásků                                           

dívky II.

chytání pásků                                           

dívky III.chytání pásků                                           

chlapci I.

chytání pásků                                  

chlapci II.

chytání pásků                                  

chlapci IV. chytání pásků                                  

chlapci III.

kumite chlapci 9-10 let                                       

9.-6. kyu +35 kg

kumite chlapci 11-13 let                                        

6.-4. kyu OPEN

kumite chlapci 7-9 let                                               

bez kyu - 8. kyu +28 kg

kumite dívky 7-9 let                                         

bez kyu - 7.kyu +29 kg


