
SKBU Hostivař 
 

 

pořádá s pověřením JKA ČR 
 

 

1. kolo Národního poháru 

Českého svazu karate JKA 2021 

 
Datum: 5. a 6. června 2021 

 

Místo konání: Sportovní hala Štěrboholy 

U Školy 430, Praha 10 

 

Věkové kategorie: sobota 5. června 2021 

žáci a junioři 

neděle 6. června 2021 

senioři a dorost 

 

Program: Bude upřesněn dne 1.6.2021 na základě počtu 

přihlášených závodníků a na základě aktuálních 

protiepidemických opatření, 

rozdělení do časových bloků 

 

Hlavní rozhodčí: David Havlík 

 

Rozhodčí: Deleguje Český svaz karate JKA 

 

Ředitel soutěže: Karel Strnad 

 

Lékař: zajišťuje pořadatel a JKA 

 

Startovné: jednotlivci  150,- Kč/disciplína 

kata team   150,- Kč 

 

licence kouč: závod   100,- Kč/kouč 

 



Registrace: od pondělí 24.5.2021 do pátku 28.5.2021 23:59 na 

www.cubu.info/jka 

 

Informace: strnad.sfa@seznam.cz 

 

Hlavní pořadatel: Sportovní klub bojových umění Hostivař z.s. 

 

Ubytování: Hotel Kanárek, Proti proudu 6, Praha 10, 

www.hotelkanarek.cz, tel: 271961101 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.cubu.info/jka
http://www.hotelkanarek.cz/


Podrobnější informace 
 

Program bude určen komisí soutěží dne 1.6.2021 po znalosti aktuálních protiepidemických 

opatření a počtu registrovaných závodníků v jednotlivých věkových kategoriích. Proto je 

registrace závodníků ukončena již týden před konáním soutěže, aby bylo reálné skloubit 

všechna platná omezení a počty současně přítomných v hale. 

 

Je velmi pravděpodobné, že bude soutěž rozdělena do časových bloků tak, aby splňovala limit 

osob současně přítomných v hale. Ze stejného důvodu předpokládáme konání soutěže na 

celkem pouze 4 tatami. 

 

1. kolo ČNL je v tomto termínu zrušeno. Neuvažuje se o náhradním termínu. 

 

Všichni přítomní budou muset splňovat podmínky z hlediska zamezení šíření  

viru SARS-CoV-2. Bude prováděno měření tělesné teploty při vstupu do haly. Diváci 

pravděpodobně nebudou moci vstupovat do haly.  

 

Podrobné informace o prokazování bezinfekčnosti budou upřesněny bez zbytečného odkladu 

hned po vyhlášení protiepidemických opatření vládou ČR na období konání soutěže – budou 

rozeslány emailem na kluby, budou vyvěšeny na webu www.jka.cz (u soutěže) a také 

v dokumentech přiložených k soutěži na webu cubu.cz (registrace závodníků na 

https://www.cubu.info/jka/akce).  

 

Pravděpodobně bude vyžadováno toto prokazování bezinfekčnosti (bude upřesněno): 

• písemné potvrzení o provedení antigenního testu ne staršího než 72 hodin s negativním 

výsledkem, nebo 

• potvrzení o provedení PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo 

• potvrzení lékaře o prodělání nemoci COVID-19 ne starší než 90 dní od počátku 

onemocnění, nebo 

• potvrzení o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19 před více než 14 dny 

 

Do dne tvorby těchto propozic (20.5.2021) byla vydána protiepidemická opatření platná pouze 

pro období do 31.5.2021 (max. 30 osob na sportovišti, 15 m2 na osobu). Pokud protiepidemická 

opatření vydaná pro následující období (období této soutěže) budou natolik přísná, že nebude 

možné soutěž uspořádat, bude soutěž pro tento termín zrušena. 
 

Fakturu za startovné budou kluby hradit až na základě potvrzení komisí soutěží, že soutěž 

proběhne. Toto potvrzení nebo informaci o zrušení soutěže vydá komise soutěží nejpozději ve 

středu večer dne 2.6.2021 a bude zasláno na kluby emailem nejpozději ve čtvrtek 3.6.2021 do 

10:00 (rozesílá sekretariát). 
 

Partneři akce: 
 

http://www.jka.cz/
https://www.cubu.info/jka/akce

