
FIGHTER´S CUP 2007 
TURNAJ V KICKBOXU A FORMÁCH 

Datum konání: 17.11.2007 

Místo konání: 
T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady 
Polská 1/2400 
120 00 Praha 2 

Pořadatelé: SKBU Hostivař a Fighter´s gym z pověření ČSFU 

 
Propozice pro závodníky kategorií Kickbox 

Ředitel soutěže: 
Info o soutěži : Mirek Sobotka - tel. 602 22 70 36, 251 616 137, e-mail: sobotka@budoland.cz 

Hlavní rozhodčí: Jan Plaček 

Prezentace a 
startovné: 

V pátek od 18:00 - 21:00 h  a v sobotu od 6:00 – 9:00 h , formy se mohou 
prezentovat ráno nebo od 12:00 h 17.11.2007 v hale Sokola Vinohrady 
Startovné 300,- Kč/osobu a disciplínu, dvojitý start 500,- Kč, trojitý start 600,- Kč 

Disciplíny: 

Hardstyle formy - ženy, muži, juniorky, junioři  
Freestyle formy - ženy, muži, juniorky, junioři  
Softstyle formy – ženy,muži, juniorky, junioři  
Aero-Kickboxing – soutěž tříčlenných družstev (muži, ženy) 
 
Semicontact - ženy  -55 kg,-60 kg, -65 kg, +65 kg. 
Semicontact - muži  -60 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 kg. 
Semicontact mladší žáci (7-11 let)  -30 kg,  -35 kg,  -40 kg, +40 kg 
Semicontact mladší žákyně (7- 11 let) – 30 kg, -35 kg, -40 kg, + 40 kg 
Semicontact starší žáci (12- 15 let) -40 kg, - 45 kg, -50 kg, + 50 kg 
Semicontact starší žákyně (12- 15 let) -40 kg, - 45 kg, -50 kg, + 50 kg 
Semicontact junioři (16- 18 let) -50 kg, - 55 kg, - 60 kg, -67 kg, -71 kg, +71 kg 
Semicontact juniorky (16- 18 let) -45 kg, - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg 
 
Lightcontact ženy –55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg. 
Lightcontact muži –60 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -91 kg, +91 kg. 
Lightcontact mladší žáci (7-11 let)  -30 kg,  -35 kg,  -40 kg, +40 kg                             
Lightcontact mladší žákyně (7- 11 let) – 30 kg, -35 kg, -40 kg, + 40 kg 
LIghtcontact starší žáci (12- 15 let) -40 kg, - 45 kg, -50 kg, + 50 kg 
Lightcontact starší žákyně (12- 15 let) -40 kg, - 45 kg, -50 kg, + 50 kg 
Lightcontact junioři (16- 18 let) -50 kg, - 55 kg, - 60 kg, -67 kg, -71 kg, +71 kg 
Lightcontact juniorky (16- 18 let) -45 kg, - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg 
 
Fullcontact – ženy – 55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg. 
Fullcontact - muži – 54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, 
-91 kg, +91 kg. 
Kickbox – low kick – ženy – 55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg.  
Kickbox – low kick – muži – 54 kg, -57 kg, -60 kg, 63,5 kg, -67 kg –71kg, -75kg –
81 kg, -91 kg, +91 kg. 

Pravidla a 
vybavení: Dle pravidel ČSFU 

Podmínky startu: 

Absolvování prezentace 
Průkaz ČSFu 
- s platnou lékařskou prohlídkou o zdravotní způsobilosti 
(ne starší 12-ti měsíců!) - potvrzení může být i samostatně 
- a platnou roční známkou ČSFU 

Ceny: Pohár  80cm vysoký za 1. místo, pohár za 2. místo,  3. místo medaile a diplom. 
Diplomy pro první tři místa. 

Program 17.11. 9.00 Zahájení soutěží 
20.00 Galavečer vybraných kategorií  
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