
THE INVITATION OF THE DIRECTOR OF THE TOURNAMENT

Dear sport friends,

It is a great honor for me to invite you to the 11th year of the traditional tournament KGPO which 
will be held on the 5th of November 2016 in Ostrava.
We would like to thank the Moravian-Silesian region and Ostrava for their long-standing sup-
port of the tournament that has made this sport event one of the biggest in the region.

I believe, that also in this year will in Ostrava meet international competitors and the good lo-
cation in the middle of Europe will attract a huge number of the competitors from the neighbo-
ring Slovakia, Poland, Germany, Austria and other states of Europe. 

KGPO was always typical of its great atmosphere that was made not only by the competitors, but 
also by the big number of viewers. This year we are moving the tournament to a new, bigger and 
more modern sport hall that will bring all participants even better sport experience. 

I am looking forward to seeing you at our tournament! 

Vladimír Ryska, Dis. (7th Dan)
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POZVÁNKA ŘEDITELE TURNAJE 

Drazí přátelé,

Je pro mne ctí pozvat Vás na 12. ročník tradičního turnaje KARATE GRAND 
PRIX OSTRAVA, který se uskuteční 5.listopadu 2016 v Ostravě. 

Chtěl bych srdečně poděkovat Moravskoslezskému kraji, statutárnímu měs-
tu Ostrava a ostatním partnerům za jejich významnou podporu naší soutěže, 
která patří k jedné z nejvýznamnějších sportovních akcí v regionu.

Věřím, že se letos opět v Ostravě potkají závodníci z různých zemí světa a 
město Ostrava využije svou strategickou polohu ve středu Evropy. 

Pro náš turnaj je typická skvělá atmosféra, kterou netvoří pouze sami závod-
níci, ale také velký počet diváků. Tento rok se turnaj uskuteční v nové 
atletické hale v Ostravě Vítkovicích.

Těším se na viděnou v Ostravě!

Vladimír Ryska, Dis. (7th Dan)

WWW.GRANDPRIXOSTRAVA.COM
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POZVÁNKA HLAVNÍCH ORGANIZÁTORŮ 

Vážení kamarádi,

rádi bychom Vás pozvali na další ročník KARATE GRAND PRIX OSTRAVA. 
Pro tento ročník jsme si připravili pár změn.

Velký krok vpřed je přesunutí Grand Prix do zbrusu nové atletické haly, která 
byla otevřena v roce 2016. Náš turnaj se tak stává jednou z nejvýznamněj-
ších akcí, která se zde doposud uskuteční. 

Protože se sami účastníme největších světových soutěží v pozici závodníků, 
víme jak je pro kvalitní výkon důležitý komfort v průběhů turnaje. Díky vět-
šímu prostoru a modernějšímu vybavení sportovní haly jsme schopni vše 
plynule zvládnout za jeden den.

Je nám ctí, že se našeho turnaje účastní medailisté z kontinentálních i světo-
vých mistrovství. Chceme, abyste si užili chvíle v Ostravě i mimo tatami,  pro 
týmy organizuje program (prohlídka města, Dolní oblasti Vítkovice, trénink 
před závody apod.) a také oficiální after párty na Stodolní ulici!

Uvidíme se v Ostravě!

 Filip Saidl 
 Bc. Jakub Debrecenyi
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KARATE GRAND PRIX OSTRAVA
5. LITOPADU  2016 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA

ADRESA ATLETICKÁ HALA OSTRAVA 
Starobělská 1392/74, 700 30 Ostrava-jih (vedle hokejové haly Ostravar aréna)

NĚMECKO POLSKO

SLOVENSKO
RAKOUSKO

NOVÁ SPORTOVNÍ HALA OTEVŘENA V LEDNU 2016! 
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       INFORMACE  
REGISTRACE - WWW.SPORTDATA.ORG
V případě problémů s registrací pište na info@grandprixkarate.cz  

STARTOVNÉ 350Kč za start v jedné kategorii  /  250Kč každá další 
kategorie  /  250Kč start v kategorii do 7. kyu  /  500Kč kata team 

HLAVNÍ ROZHODČÍ: PaeDr. Michal Hrubý, PhD., 5.dan 

ORGANIZÁTOŘI TURNAJE
Karate tygr Ostrava / Hakuba karate Ostrava / VSK VŠB-TU Ostrava 

VLADIMÍR RYSKA, DIS. - ředitel turnaje  /  FILIP SAIDL - finance, média
BC. JAKUB DEBRECENYI - organizační záležitosti  /  BC. LUKÁŠ MIKLO - 
technické zabezpečení 

MOŽNOST POZNAT OSTRAVU!
V případě zájmu jsme schopni zorganizovat prohlídku centra města
Ostravy,  industriální oblasti Dolní Vítkovice nebo nákupního centra
forum Nová Karolína. Kontaktujte nás na info@grandprixostrava.com.

MEDAILE, POHÁRY A PRIZE MONEY! 
Medaile vyrobeny speciálně pro KARATE GRAND PRIX OSTRAVA. Poháry 
pro vítěze jednotlivých kategorií a peněžitá odměna pro vybrané seniorské 
kategorie!
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KATA

ML. ŽÁCI 7-9 LET (DO 7. KYU) 
ML. ŽÁKYNĚ 7-9 LET (DO 7. KYU) 
ML. ŽÁCI 7-9 LET
ML. ŽÁKYNĚ 7-9 LET

ML. ŽÁCI 10-11 LET (DO 7. KYU)
ML. ŽÁKYNĚ 10-11 LET  (DO 7. KYU)
ML. ŽÁCI 10-11 LET
ML. ŽÁKYNĚ 10-11 LET 

ST. ŽÁCI 12-13 LET (DO 7.KYU)
ST. ŽÁKYNĚ 12-13 LET (DO 7.KYU)
ST. ŽÁCI 12-13 LET
ST. ŽÁKYNĚ 12-13 LET 

KATA TEAM CHLAPCI 7-13 LET 
KATA TEAM DÍVKY 7-13 LET

DOROSTENCI 14-15 LET
DOROSTENKY 14-15 LET

JUNIOŘI 16-17 LET
JUNIORKY 16-17 LET

KATA TEAM DOROST+JUNIOŘI
KATA TEAM DOROSTENKY+JUNIORKY

U21MUŽI 16-20 LET
U21 ŽENY 16 -20 LET

SENIOŘI 16+ LET
SENIORKY 16+ LET

KATA TEAM SENIOŘI (U21+SENIOŘI)
KATA TEAM SENIORKY (U21+SENIORKY)

MASTERS MUŽI +40 LET
MASTERS ŽENY +35 LET

KUMITE
 
ML. ŽÁCI 7-9 LET 
 -27, -32, +32
ML. ŽÁCI 7-9 LET
 -30, +30

ML. ŽÁCI 10-11 LET 
 -30, -35, -41, +41
ML. ŽÁKYNĚ 10-11 LET 
 -35, +35

ST. ŽÁCI 12-13 LET 
 -39, -45, -52, -60, +60
ST. ŽÁKYNĚ 12-13 LET 
 -42, -50, +50

DOROSTENCI 14-15 LET
-52, -57, -63, -70, +70
DOROSTENKY 14-15 LET
-47, -54, +54

JUNIOŘI 16-17 LET
-55, -61, -68, -76, +76
JUNIORKY 16-17 LET
 -48, -53, -59, +59

U21MUŽI 16-20 LET
-68, -78, +78
U21 ŽENY 16 -20 LET
-53, -60, +60

SENIOŘI 18+ LET
-60, -67, -75, -84, +84, OPEN
SENIORKY 18+ LET
-50, -55, -61, -68, +68, OPEN

MASTERS MUŽI +40 LET OPEN
MASTERS ŽENY +35 LET OPEN

KATEGORIE

START VE DVOU VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH JE DOVOLEN
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PRAVIDLA
KATA
WKF s dodatky ČSKe

Kata (do 7.kyu) tokui kata, možnost opakovat neomezeně
Kata ml. žáci - tokui kata, možnost opakovat pouze 1x
Kata st. žáci a starší  - tokui kata,  nelze opakovat
Kata team chlapci/dívky - tokui kata, možnost opakovat 1x, bunkai ve finále
Kata team dorost/junioři - tokui kata, nelze opakovat, bunkai ve finále
Kata team U21/ senioři - tokui kata, nelze opakovat, bunkai ve finále

KUMITE
WKF s dodatky ČSKe

Minimálně  6. kyu
Žákovské kategorie zápas 1 min 30 sec
Povinné chrániče rukou, zubů, holení a nártů + hrudníku u ženských 
kategorií (starší žákyně a výš), body protector je dovolen   

PROTEST 
Dle pravidel WKF, poplatek 500 Kč, protest ohledně váhy soupeře musí být 
podán před prvním zápasem kategorie! 
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PROGRAM

PÁTEK 4.11.2016
19:00-21:00  REGISTRACE VE SPORTOVNÍ HALE

SOBOTA 5.11.2016
07:30-09:00   REGISTRACE KATA
09:00    START SOUTĚŽE KATA 
09:30-11:00   REGISTRACE KUMITE 
11:30-12:00   ZAHÁJENÍ, PŘEDÁVÁNÍ MEDAILÍ 
13:00-19:00   START SOUTĚŽE KUMITE

V soutěži kumite se budou medaile předávat průběžně

Večer párty na Stodolní ulici!
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OSTRAVA

OSTRAVA!!! Ostrava je bývalým hornickým městem  
a je také známa jako „ocelové srdce Evropy“. Nyní již těžký 
průmysl ustupuje a Ostrava se stává moderní Evropskou 
metropolí a centrem kultůry, umění a sportu.

STODOLNÍ!!! Stodolní ulice je pravděpodobně  
nejpopulárnější ulice v Ostravě. Je místem zábavy a na-
chází se zde více než 50 různých barů, diskoték, restaurací 
a hospod. 

DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE!!! 
Světově unikátní areál v centru Ostravy, kde se v minulos-
ti těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Teď se industriální 
komplex změnil na jedinečné vzdělávací, společenské a 
kulturní centrum. Nalezneme zde multifunkční aulu Gong, 
vyhlídkovou věž Bolt tower, malý a velký svět techniky či 
důl Hlubina. Díky své výjimečnosti byl zapsán i na seznam 
Evropského kulturního dědictví.

NOVÁ RADNICE!!! Ostravská radnice je největší 
a nejvyšší radniční budovou v ČR. Z vyhlídkové terasy ve 
výšce 72 metrů je za příznivého počasí rozhled pohořím 
Beskyd a Jeseníků či do nedalekého Polska.
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HOTELY V OSTRAVĚ
Hotel Puls *** (hned vedle sportovní haly)
www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls

Dvoulužkový pokoj   1000Kč / pokoj / noc
Pro tuto zvýhodněnou cenu uveďte při rezervaci heslo: karate grand prix

Low Cost hotel Ostrava ** (2 km od sportovní haly, 5 minut MHD)
www.lc-hotel.cz

Dvoulužkový pokoj CLASSIC    775Kč / pokoj / noc
Jednolůžkový pokoj CLASSIC   493Kč / pokoj / noc
Dvoulužkový pokoj CLASSIC PLUS  935Kč / pokoj / noc
Jednolůžkový pokoj CLASSIC PLUS  653Kč / pokoj / noc
Třílužkový pokoj STUDIO   775Kč / pokoj / noc

Pro tuto zvýhodněnou cenu uveďte při rezervaci heslo: karate grand prix. 
Rezervace: mob: +420 725 373 793 E-mail: recepce@lc-hotel.cz

Hotel Veronika *** (2 km od sportovní haly)
www.hotelveronika.cz

Clarion Congress Hotel **** (0,5 od sportovní haly)
www.clarioncongresshotelostrava.com

Imperial hotel Ostrava **** (6 km to sports hall)
www.imperialhotelostrava.com
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WWW.GRANDPRIXOSTRAVA.COM
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU! 

KARATE GRAND PRIX OSTRAVA

INFO@GRANDPRIXOSTRAVA.COM

HLAVNÍ SPONZOŘI TURNAJE:


