
 

Župní přebor Dětských 
přípravek karate  

 červen 2019 
V pondělí 17. června 2019 uspořádal oddíl Moderního Sportovního Karate (MSK)  

ve Vysokém Mýtě Župní přebor Dětských přípravek karate. Tohoto testovního turnaje se 
zúčastnili karatisté i z pokročilé dětské přípravky a také naši nejmenší z dětské minipřípravky 
bojových sportů vysokomýtského oddílu školy MSK a oddílu MSK Džbánov. 

O přípravu a organizaci této akce se postaral vedoucí oddílu a instruktor dětských přípravek 
Martin Čipera – II. Dan.  

Turnaj začal společnou rozcvičkou a skupinovým zacvičením formy Primy, Secundy  
a dětské formy Koki. 

Po tomto rozcvičení jsme se rozdělili do skupin dle výkonnosti a pokračovali jsme 
testováním předvedení formy (katy) – boje proti imaginárním útočníkům přesně předepsanými 
technikami. Soutěže ve formě Koki se zúčastnilo 21 dětí z Dětské Přípravky (DP). 

 



 
Žluté pasy si poměřily svoji výkonnost ve formě Primě a oranžové pasy si zasoutěžili  

ve formě Secunda Set. 

Následovalo vyhlášení kategorie dětské přípravky – formy Koki. 
Agáta Doubravská  (oddíl Vysoké Mýto – Džbánov)  1. místo 
Agnes Kučerová   (oddíl Vysoké Mýto – Džbánov)  2. místo 
Aneta Mrkosová   (oddíl Vysoké Mýto)   3. místo 
Jan Jiskra    (oddíl Vysoké Mýto)   3. místo 
 

V rámci tohoto turnaje probíhalo i testování dětí z přípravek na vyšší stupeň technické 
vyspělosti DP, tzv. proužkování. Nejvyšším uděleným proužkem se mohla pochlubit Aneta 
Mrkosová, která obdržela 11. stupeň DP (první hnědý proužek). 

 
Turnaj pokračoval testováním ve sparingovém boji, nižší formě kumite. Byly otevřeny dvě 

kategorie. Sparingové boje žen pod 16 let a kategorie OPEN Sparing, do které se mohli přihlásit 
všichni závodníci od 12. kyu až po 7. kyu, bez rozdílu věku, technické vyspělosti a pohlaví. V obou 
vyhlášených sparingových kategoriích si zabojoval každý s každým. 

 
Na závěr testovního turnaje proběhl nástup dle jednotlivých skupin a byli odměnění nejlepší 

karatisté.  
 

Forma Prima  Matyáš Votroubek  1. místo 
    Tereza Kopecká  2. místo 
    Tobiáš Pilař   3. místo 
    David Dryml   4. místo 
 

Forma Secunda Set  Daniel Čipera   1. místo 
    Michal Čermák  2. místo 
 

Sparing F16   Tereza Kopecká  1. místo 
(ženy pod 16 let)  Aneta Mrkosová  2. místo 

    Karla Lásková  3. místo 
 

OPEN Sparing  Daniel Čipera   1. místo 
    Michal Čermák  2. místo 
    Matyáš Votroubek  3. místo 
    Vojtěch Mikuláš Mann 4. místo 
 
 
 
 

Všem malým karatistům gratulujeme a přejeme jim další skvělé zážitky v příštím školním roce. 

 

www.mska.cz/vysokemyto 

 

http://www.mska.cz/vysokemyto

