
III. SETKÁNÍ BOJOVNÍKŮ 
 

  
 

102 zápasů během 102 minut 
102 fights nonstop in 102 minutes 

 
Pořádají kluby SK Kesl Ryu Shotokan & Saishokido a Juk l Karate Team  

za podpory České Asociace Budo Karate a Pražského svazu karate 
 
Datum:  neděle, 17. března 2013 
 

Místo:  ZŠ Zárubova, ulice Zárubova 977/17, Praha 4 – Kamýk 
Autobus číslo 189, 197 - zastávka Lhotecký les, 139, 150, - zastávka Sídliště Lhotka. 
Po přechodu dvouproudové silnice (ze zastávky Sídliště Lhotka) cca 200 m obchodní market 
OBI, vedle areál školy. Cesta od autobusů ke škole 5 - 7 minut. 

 

Popis akce:  během 102 minut (v kuse bez přestávky), bojovníci bojují 102 zápasů. 
Na znamení, po každé uplynulé minutě, bojovníci vystřídají soupeře. 
Zápasy jsou na lehký kontakt do soupeře (forma volných randori). 
Zakázány jsou údery a kopy na hlavu. Nejedná se o turnaj. 
Video z minulé akce zde: 

 

 I.ročník  http://youtu.be/1y_qgYgyKoc   II.ročník  http://youtu.be/D3Rf2CIl6pU 
 

Časový plán:    9:30 hod. – prezentace a převlečení bojovníků 
   10:00 hod. – zahájení zápasů 
   11:43 hod. – ukončení zápasů 
 

Ústroj: sportovní oblečení pro boj, doporučeno – tričko, kraťasy. 
 

Výstroj : povinné chrániče rukou! Doporučené chrániče zubů, suspenzor, 
chránič hrudi. Dále jsou povoleny chrániče holení, kolen, loktů. 

 

 

Registrace:  zájem o tuto akci potvrďte do 11. března do 10 hodin společně 
s počtem a jmény bojovníků na email jukl.jan@seznam.cz. Účast 
možná od 15 let . Případné informace na stejném emailu, popřípadě 
na telefonním čísle: +420 604 516 200 (Jukl). 
Najdete nás také na facebooku: https://www.facebook.com/102fights  

 

 
  

   

  
 Karel Kesl 8 th Dan Jan Jukl 3 rd Dan  
 SK Kesl Ryu Shotokan Jukl Karate Team  
 www.sk-kesl-ryu.cz juklkarateteam.cz  

 
Partnerem akce je 4karate – eshop bojových sport ů 
 

 

Vybavení pro Karate, judo, box, taekwondo, aikido, jiujitsu, mma, kimono, rukavice, chrániče, 
pytel, značky Adidas, Arawaza, Shureido, Kaiten, Tokaido, DAX, Mizuno, King, TOP TEN, Twins,
Fighter, Hayashi, Kamikaze-Kaiten, KO. 
KONTAKT:  email: info@4karate.cz, tel.: +420 608 447 700, web: www.4karate.cz  

 
 


