
 Nozomi Dojo Hradec Králové a Česká federace kendó 
vás zvou na 
turnaj kendó pro děti a mládež, turnaj tříčlenných týmů a 
otevřený turnaj Národního poháru kendó České republiky 

 VÁNOČNÍ KENDOVÁNÍ A NOZOMI CUP 2019 

  

Termín 16. a 17. listopadu 2019 

  

Místo akce Sportovní hala Třebeš SHT 

Na Potoce 691/30 
Hradec Králové 11 

(GPS N 50°11.41037', E 15°50.30885') 

 
 

Program Sobota Neděle 

 Vánoční kendování Nozomi Cup 

 

09:00 hod 
09:45 hod 
10:00 hod 
10:15 hod 
14:00 hod * 
14:30 hod * 
17:30 hod 
18:00 hod * 
19:00 hod 

Registrace + rozcvička 
Porada rozhodčích 
Zahájení turnaje 
Turnaj jednotlivců 
Vyhlášení výsledků turnaje jednotlivců 
Turnaj 3-členných týmů 
Vyhlášení výsledků turnaje týmů 
Volné džigeiko 
Konec 

09:00 hod 
09:45 hod 
10:00 hod 
10:15 hod 
11:00 hod * 
11:45 hod * 
15:30 hod * 
16:00 hod 
17:00 hod 

Registrace + rozcvička 
Porada rozhodčích 
Zahájení turnaje 
Kategorie junioři 
Kategorie ženy 
Kategorie smíšená 
Vyhlášení výsledků 
Volné džigejko 
Konec 

 
*) Vzhledem k počtu účastníků a průběhu soutěží mohou být časy posunuty. 

Přihlášky Termín všech přihlášek je do: 3. listopadu 2019 

 

Přihlášky - Vánoční kendování 
Akceptujeme pouze e-mailem a na předepsaném formuláři. Přihlášky týmů na místě až při registraci. 
Přihlášky: Martin Fritz, e-mail: mf.nozomi@gmail.com 
Přihlášky - Nozomi Cup 
Přihlášení na Národní pohár ČR je pro členy ČFK možné pouze přes databázi ČUBU. 
Nečlenové ČFK se hlásí pouze e-mailem a na předepsaném formuláři. 
Dohlášky 

V případě dohlášek po termínu nebo na místě nemůžeme garantovat zařazení závodníka do kategorií jak ve 
Vánočním kendování, tak v Nozomi Cup. Dohlášený závodník bude zařazen pouze na volné nebo uvolněné 
místo v poolu. 
Přihlášky po termínu nebo na místě = 100% příplatek k poplatkům. 
Storna 
Odhlášky po termínu = 100% z cen všech poplatků. 

  

Registrace 
Jednotlivci: Při registraci na turnaj NOZOMI Cup je nutné předložit platné členské průkazy ČFK s platnou 
lékařskou prohlídkou. Neplatná lékařská prohlídka je důvodem k nezaregistrování závodníka na turnaj. 
Týmy: Na místě. Při registraci obdržíte soupisku pro přihlášku týmů a jmenovky pro vypsání názvu týmů a 
členů týmů. 

  

Poplatky Vánoční kendování 
Turnaj týmů 
Nozomi Cup (jen jedna kategorie) 
Nozomi Cup (kombinace kategorií) 
Ubytování v tělocvičně 
Děti do 6 let 

200 Kč 
150 Kč / os. 
300 Kč 
400 Kč 
70 Kč 
zdarma 

  

Platby 
VK a NC - předem na účet do: 3.11.2019. 
Majitel účtu: Nozomi Dojo – sportovní klub 
Číslo účtu : 1006000399 / 5500 
Banka: Raiffeisenbank a.s. 
Do textu "VKaNC2019_název oddílu" 
 

Výše úhrady musí souhlasit s cenami v registračním formuláři 
pro VK s připočtením ceny za NC.  
Neuhrazením poplatku v termínu je přihláška neplatná. 
Týmy – platba na místě v den konání turnaje, hotově.  
Zahraniční účastníci – platba na místě, hotově, v CZK. 

NOZOMI Dojo 
Hradec Králové 



Pravidla Vánoční kendování 

 

Soutěž jednotlivců 

Kategorie KIHON (technic) do 17 let 
− Pouze pro cvičící méně než jeden rok. 
− Účastník kategorie kihon se smí přihlásit i do kategorie shiai. 
− Každý účastnící se oddíl poskytne alespoň jednoho motadači. 
− Učikomi geiko: men --- kote --- do --- kote-men --- kote-men-do --- men 

Kategorie SHIAI 5 - 8 let (ml. žáci) 
Kategorie SHIAI 9 - 11 let (st. žáci) 
Kategorie SHIAI 12 - 13 let (dorostenci) 
  
Podmínky soutěže 

− Rozhodující pro zařazení do kategorie je rok narození. 
− Kategorie může pořadatel v den turnaje upravit, sloučit nebo zrušit, a to podle počtu nebo věku 

přihlášených. 
− Soutěž všech kategorií probíhá formou tříčlenných poolů. První dva postupují do eliminace. 
− Každá kategorie má má první, druhé, dvě třetí místa a Best Fighting Spirit. 
− Kontrol šinaj neprobíhá. Za stav šinajů a výstroje odpovídají senpajové jednotlivých dojo. 
− Délky zápasů a další informace budou sděleny na nástupu. 

 

Soutěž týmů 

− Týmy jsou tříčlenné, smíšené s možností jednoho náhradníka. 
− Tým může být sestaven z členů různých oddílů bez omezení věku.  

Doporučujeme do týmu zařadit alespoň jedno dítě do 13 let. 
− Soutěž týmů probíhá formou rozlosování přímo do eliminace. 
− Soutěž týmů má první, druhé, dvě třetí místa a Best Fighting Spirit. 
− Kontrol šinaj neprobíhá. Za stav šinajů a výstroje odpovídají senpajové jednotlivých dojo. 
− Délky zápasů a další informace budou sděleny na nástupu. 

 Nozomi Cup 

 

Kategorie JUNIOŘI, 14 - 17 let vč 
Kategorie ŽENY, 14 let a starší 
Kategorie SMÍŠENÁ, 14 let a starší 
  
Podmínky soutěže 

− Rozhodující pro zařazení do kategorie je rok narození. 
− Soutěž všech kategorií probíhá formou tříčlenných poolů. První dva postupují do eliminace. 
− Každá kategorie má první, druhé, dvě třetí místa a Best Fighting Spirit. 
− Před zahájením turnaje probíhá kontrola registrací, sportovních průkazů a šinajů. 
− Délky zápasů a další informace budou sděleny před turnajem. 
− Soutěž se řídí Soutěžním řádem ČFK. 

  

Ubytování  
Ubytování v tělocvičně pátek-neděle na jiném místě! 
Základní škola Sever   Dopravu mezi halou a školou pořadatel nezajišťuje. 
Lužická 1208/12    Spacáky a karimatky s sebou. 
Hradec Králové 3    Škola pro ubytování bude otevřená od pátku od 19 hod, 
(GPS N 50°13.00957', E 15°50.86127') v neděli je nutné školu kompletně opustit do 9 hod. 
Ubytování v hotelu/penzionu/ubytovně nezajišťujeme. 

  

Stravování a 
občerstvení 

Pro účastníky bude v režii pořadatele k dispozici drobné občerstvení - nápoje, sušenky, tyčky, ovoce. 
Pro rozhodčí bude zajištěn oběd. 
Pořadatel nezajišťuje společné stravování, ale v místě akce se nachází malý bufet. 

  

Důležité info 
Každý účastník akce souhlasí s tím, že bude fotografován a/nebo natáčen a poskytuje plné a úplné svolení 
k užívání svého obrazu a/nebo videa ve všech médiích, včetně internetu, pro účely prezentace samotné 
akce a/nebo organizátora. 
 
Pokud má účastnící se klub/dojo vlastní vlajku, budeme rádi, když ji přivezete a poskytnete ji k vyvěšení. 

  

Kontakt 

Více informací 

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte Martin Fritz, M: +420 737 235 405, E: mf.nozomi@gmail.com  
nebo se podívejte na naše webové stránky 
http://nozomi.cz/propozice/2019/vk_nc_int_kendo_propozice_cz.html 

 


