
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KENDÓ 2020 

PROPOZICE 

  

Termín konání 

1.3.2020 

  

Místo konání 

Sportovní hala Třebeš    

Na Potoce 691/30 
500 11 Hradec Králové → Mapy.cz : https://mapy.cz/s/mogobacato  

 

Jak se ke Sportovní hale v Třebši dostanete prostřednictvím MHD? 

Autobusy č. 18, 23, 24, 25 na zastávku "Štefánikova", která je cca 100 m od haly. 

POZOR: Pouze autobus č. 24 jezdí z hlavního vlakového nádraží a autobusového nádraží „Terminál HD“. 

  

Program 

08:30 – Registrace závodníků a týmů, výdej balíčků 

09:00 – Kontrola šinajů, rozcvičení 

09:30 – Porada rozhodčích 

10:00 – Zahájení turnaje 

10:15 – Kategorie junioři 

10:45 – Kategorie ženy 

11:30 – Kategorie smíšená 

13:00 – Kategorie týmy 

15:00 – Vyhlášení výsledků 

15:30 – Volné cvičení 

16:30 – Konec cvičení 

17:00 – Opuštění haly 

UPOZORNĚNÍ: 

Časový harmonogram může být v průběhu turnaje 
mírně korigován. Každý účastník je povinen průběh 
sledovat a nastoupit k zápasům včas. 

  

Kategorie 

Na MČR 2020 se kvalifikovalo 16 kendistů v kategorii Smíšená a 8 kendistů v kategoriích Ženy a Junioři. 
Kvalifikovaní kendisté jsou označeni číslicemi ve sloupcích „MČR kvalifikace“ webových tabulek, jejichž odkazy 
jsou uvedeny níže u jednotlivých kategorií.  

Náhradníci jsou označeni číslicí a písmenem „N“ v témže sloupci. 
Pokud byste v tabulkách našli nesrovnalosti, neváhejte se obrátit na ředitele NP ČR Jakubu Šmerdu.  

 

Kategorie junioři, věk od 14 do 17 let vč. 

Kvalifikuje se prvních 8 juniorů z Národního poháru ČR v kendó 2019 - kategorie junioři. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nu2k28ZBTb8vJVU908ya2TfwKZEd03dGnY2AmwYk-
50/edit?usp=sharing  

Kategorie ženy 

Kvalifikuje se prvních 8 žen z Národního poháru ČR v kendó 2019 - kategorie ženy. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAR5PjuAt1o1y8Vav6khbxl81MFYk5_W887sfMYR50k/edit?usp=sha
ring 
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Kategorie smíšená 

Kvalifikuje se prvních 16 žen a/nebo mužů z Národního poháru ČR v kendó 2019 - kategorie smíšená. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1en2ckNg-J9fOW-
kL3dk1dde1zI5U2bCYfVKdp5FPTmc/edit?usp=sharing 

Případně na stránkách ČFK: https://www.czech-kendo.cz/2019/vysledky-np-kendo/  

Kategorie týmy  - pětičlenné smíšené 

Do kategorie týmů jsou jednotlivé týmy nominovány přímo členskými oddíly ČFK prostřednictvím přihlašovacích 
formulářů (ke stažení níže). 

▪ Týmy jsou minimálně tříčlenné, maximálně sedmičlenné, tedy vč. dvou náhradníků. 

▪ Tým musí být sestavený z členů jednoho oddílu, může být smíšený, technické stupně nerozhodují. 

▪ Jeden oddíl může nominovat maximálně 2 týmy. 

▪ Název týmu je shodný s názvem oddílu nebo jeho zkráceným názvem. 

▪ V případě nominace dvou týmů za oddíl jsou tyto rozlišovány písmennými přídomky „A“ a „B“. 

 

Poplatky 

▪ Jednotlivci … zdarma 
▪ Tým    … 600 Kč za celý tým vč. náhradníků 

Poplatek za týmy uhraďte hromadně za celý oddíl do 21.2.2020 na účet 1006000399/5500.  

Do popisu platby prosím uveďte následující text: "MČR 2020 – XXXXX - týmy",  

kde „XXXXX“ reprezentuje název oddílu. 

  

Přihlášky a registrace 

Přihlášky jednotlivců jsou  možné pouze přes databázi ČFK/ČUBU předem do – zajišťují si jednotliví vedoucí 
oddílů !!! 

 

Přihlášky týmů jsou možné pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře → 
Registrace_MCR2020_XXXXX.xlsx 

Při zaslání formuláře zpět doplňte za „XXXXX“ název vašeho oddílu a zašlete jej předem do 20.2.2020 na e-mail 
ROMAN.ZAHORA@SEZNAM.CZ . 

 
Finální registrace jednotlivců (dle nominace) a týmů (dle zaslaných přihlášek) proběhne v den konání turnaje 
podle programu výše. 

  

Další pokyny 

Jídlo v hale (dódžó) 

Z důvodu ochrany palubovky nelze podle provozního řádu do haly brát žádné jídlo ani pití. Prosím, dodržujte 
tento pokyn. 

Občerstvení 

Pro individuální účastníky MČR máme připravené drobné občerstvení formou svačinového balíčku. K vyzvednutí 
budou při registraci. 

Bufet 

Od 10:00 hodin bude ve foyer otevřeno tamní bistro, kde je možné zakoupit jak další občerstvení, tak i teplá 
jídla. 

  

Kontakty 

Roman Záhora 
Ředitel akce 
mobil: 723 225 015 
e-mail: roman.zahora@seznam.cz  

Pavel Štěpán st. 
Registrace, losování 
mobil: 725 540 246 
e-mail: stepan.hk@seznam.cz  
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