
                   

 

VIANOČNÝ TURNAJ  2018   

 
 
 

Dátum: 15.12.2018 

Miesto: Základná škola Ivana Branislava Zocha, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca 

Začiatok: 11.00 hod. 

Prezentácia: od 10.30 hod. všetky kategórie (len odsúhlasenie súpisky podľa online 

registrácie). 

Riaditeľ turnaja: Mgr. Rashid Arpád Bunjatov (tel. č. 0903 386 965). 

Účastníci: pozvané kluby s členstvom v SZK. 

Hlavný rozhodca: delegovaní usporiadateľom. 

Rozhodcovia: delegovaní usporiadateľom. 

Systém súťaže: pravidlá WKF a doplnky organizátora, vylučovací systém s repasážou 

o dve 3 miesta. 

Štartovné: 12 eur za jednotlivca. 

Ceny: 1. miesto - pohár, medaila, diplom a cena od sponzora, 

           2. a 3. miesto – medaila, diplom a cena od sponzora, 

           pre kluby na 1. až 3. mieste – poháre a diplomy.  

           POHÁR KLUBOV: pretekári umiestnení na 1. až  3. mieste získavajú pre svoj     

           klub za 1. miesto – 3 body,  2. miesto – 2 body a 3. miesto – 1 bod.                                          

           Súčet bodov určí poradie klubov.   

 KATEGÓRIE KATA začiatočníci: 

Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii začiatočníci: 7.kyu, Ak pretekár nastúpi 

na súťaž v  kategórii začiatočníci, nemôže už nastúpiť v kategórii pokročilých. Súťaž kata 

prebehne na základe  zmien schválených VV SZK.  http://www.karate.sk/988/informacie-z-

vykonneho-vyboru-szk-2-1-  2016.  

 

Dievčatá + chlapci 6 – 7 rokov začiatočníci (max. 7. kyu), 

Mladší žiaci + ml. žiačky 8 – 9 rokov začiatočníci (max. 7. kyu), 

Starší žiaci + st. žiačky 10 – 11 rokov začiatočníci (max. 7. kyu). 
 

KATEGÓRIE KATA pokročilí (voľné kata, v každom kole iné): 

Mladší žiaci + ml. žiačky 8 – 9 rokov pokročilí, 

Starší žiaci + st. žiačky 10 – 11 rokov pokročilí, 

Mladší dorastenci + ml. dorastenky 12 – 13 rokov pokročilí. 

 

 

 

http://www.karate.sk/988/informacie-z-vykonneho-vyboru-szk-2-1-
http://www.karate.sk/988/informacie-z-vykonneho-vyboru-szk-2-1-


KATEGÓRIE KUMITE: 

Pravidlá WKF a platné doplnky týchto propozícii. Chrániče priehlavkov a holení sú povinné vo farbe modrej 

resp. červenej. CHRÁNIČE HRUDE A SUSPENZORY SÚ ODPORÚČANÉ.  
  

Chlapci,  5 – 7 roční OPEN (čas zápasu 60 s.), 

Mladší žiaci 8 – 9 rokov,  – 34 kg, + 34 kg (čas zápasu 60 s.), 

Starší žiaci 10 – 11 rokov, – 40 kg, + 40 kg (čas zápasu 90 s.), 

Mladší dorastenci 12 – 13 rokov, OPEN (čas zápasu 90 s.).  

Dievčatá, 6 – 7 rokov OPEN (čas zápasu 60 s.), 

Dievčatá 10 – 11 rokov, –  40 kg., + 40 kg (čas zápasu 90 s.), 

 

 

 

DOPLNKY  ORGANIZÁTORA 

 

1, Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže,  

2, organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže  ± 30 min, 

3, je povolený 1 štart pretekára v kata a 1 štart v kumite, v jednej vekovej kategórii, 

4, organizátor si v prípade nízkej účasti pretekárov vyhradzuje právo spojenia kategórií,  

5, všetci účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím, že organizátor nezodpovedá za 

akýkoľvek úraz alebo zdravotné následky, ktoré sa môžu počas turnaja prihodiť, 

6, každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť, 

7, štartovné za všetkých pretekárov z daného klubu uhrádza organizátorovi tréner resp. coach 

klubu, 

8, registrácia cez portál www.sutazekarate.sk do 14.12.2018. 

 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie v priateľskej atmosfére.   

 

                             

                                                                                                            

 
 

  
 
 

http://www.sutazekarate.sk/

