
2.  Sport resort Slovenka cup 
 

Miesto:  Sport resort Slovenka,  Moštenica Kyslá www.sportresortslovenka.sk 

 

Termín: 20.september 2020 

 

Poplatok a  štartovné  :  15 eur 

 

Podmienky účasti :  Zaplatený poplatok, prehlásenie o bezinfekčnosti ( v prílohe na www.sutazekarate.sk ) 

 

Obmedzenia:  Len pre členov pozvaných klubov. Do športovej haly majú povolený vstup len pretekári, 

rozhodcovia, tréneri  počas  trvania celej súťaže, t. z. od 8:30 20.9.2020 do ukončenia súťaže. 

Registrácia na www.sutazekarate.sk : Do 14.9.2020  - 24:00, limitovaný počet účastníkov !!! 150!!! 

 

Program: : Štartuje sa len v kategóriách kumite. Časový harmonogram bude zohľadňovať rozdelenie podľa 

vekových skupín ( platný údaj k 15.6.2020).  

Po skončení každej  vekovej kategórie bude vyhlásenie výsledkov, po ktorom súťažiaci opustia halu. Dvojité 

štarty sú povolené len v kategóriách BRH. 

Nedeľa   9:00  -   Začiatok súťaže , 2 tatami. Začíname najmladšími kategóriami, končíme kategóriou U12 

BRH. Časový rozpis bude poslaný pozvaným klubom po uzatvorení registrácie na www.sutazekarate.sk. 

 

Kategórie a pravidlá: 

Veková kategória Váhová kategória Začiatočníci max. 7 kyu Pokročilí 

Chlapci     
U8 

-22, -26, -30, +30 kg       
Dievčatá  -20, -24, -28, +28 kg       
Mladší žiaci 

U10 
-26, -30, -34, +34 kg             

Mladšie žiačky -27, -32, -37, +37 kg             
Starší žiaci 

U12 

-30, -35, -40, +40 kg             
Staršie žiačky -30, -35, -40, +40 kg             
Starší žiaci BRH x       
Staršie žiačky BRH x       

 

Tolerancia pri vážení 0 kg !!!  Dvojitý štart len povolený v kategóriách BRH. Ostaršenie nie je povolené. 
Pre všetky kategórie sú platné pravidlá SZK. Systém súťaže ( vylučovací, skupinový, prípadne každý 
s každým)  bude nastavený po ukončení registrácie vzhľadom na počet účastníkov. 
 

 

 

Ceny: Venuje sponzor súťaže Sport resort Slovenka - medaile, pohár pre víťaza. 

Vyhlásený bude najtechnickejší pretekár/ka ( rozhodovať bude skóre , napr. pretekár A 24:6, pretekár B 12:5, 

pretekár C 12:1, poradie A, C, B . 

Rozhodcovia: Pozvané kluby majú povinnosť zabezpečiť rozhodcov po dohode s organizátorom. Odmeny, 

ubytovane a stravu pre rozhodcov hradí organizátor ( obdoba ako SsZK ). Zdravotnú službu zabezpečí 

organizátor . 

 

Tešíme sa na Vašu účasť ! 

Organizátor :  ŠK CMK Banská Bystrica  
 Mária Černá 0948 124 021   Ján Kalčok 0910 947 484 

 

 

http://www.sportresortslovenka.sk/

