
                                Organizátor:     Slovenský zväz karate    

  Usporiadateľ:   Západoslovenský zväz karate, o.z. a Taiyó Kolárovo

                                                         POZÝVAJÚ  

na  Otvorené  M-ZsZK  detí  do  11  rokov  a   3.  kolo  Západoslovenské  pohára  vekových
kategórií nad 11 rokov.  

Usporiadateľ       :                   Karate klub Taiyó KOLÁROVO  

Termín konania   :                   25.04.2020  (sobota)

Miesto konania   :                    Športová hala v Kolárove  

Prezentácia majstrovstiev:       začiatok o   8.20 hod. deti až st. žiaci začiatočníci atď.

Slávnostné otvorenie:              o 8.50 hod.

Začiatok súťaže  :                    o 9.00 hod.  kata začiatočníci atď.

Súťaž. kategórie  :   podľa súťažného poriadku SZK a ZsZK  

Pravidlá :                WKF s  doplnkami SZK

Podmien.účasti    :  viď ustanovenia súťažného poriadku ZsZK a SZK 

Štartovné             :  Kata a Kumite 10€  + ďalšia ketegoria 3€  

Rozhodcovia       :   každý zúčastnený klub ZsZK zabezpečí kvalifikovaného rozhodcu

 UPOZORNENIE:      registrácia súťažiacich a rozhodcov je na portály  www.sutazekarate.sk      

      Osoba ktorá vstúpi na plochu vyhradenú pre zápasiská musí mať registračnú kartu
KAUČA vydanú ŠTK SZK alebo  ZsZK pre  kluby  zväzu  súčasne  musí  mať  platný
preukaz ZsZK , SZK pre potvrdenie podmienok stanovených pre možnosť kaučovania
počas stretnutí jednotlivých pretekárov klubu.

     Vo vyhradených priestoroch zápasísk sa budú zdržovať len súťažiaci a ich kauči
ktorí  majú  zápas/stretnutie  a  súťažiaci   a  ich  kauči  ktorí  budú  mať  nasledujúci
zápas/stretnutie.     

        Pretekár môže súťažiť vo dvoch vekových kategóriach kata/kumite, vo svojej
vekovej kategórie a v najbližšej vyššej vekovej kategórii.  Táto výnimka platí  len pre
vekové kategórie ktoré nemajú túto súťaž ako postupovú. Pre súťaže mládeže kata platí
pravidlo,  že  pretekár  môže  štartovať  v  najbližšej  vyššej  vekovej  kategórii  bez
ostaršenia. 

   Štartovné  je  nutné  uhradiť  za  všetkých  súťažiacich  klubu  naraz,  tak  aby  bolo
vystavené jedno potvrdenie o úhrade.  

                                                            S pozdravom

V Nových Zámkoch,  03.02.2020                                                                   Peter Baďura v.r.



Program prezentácie a súťaže:

viď. Timetable na www.sustazekarate.sl

Zúčastnenujúci sa pretekári musia byť v športovej hale minimálne 0,45 minút
pred začiatkom štartu ich súťažnej kategórie.

Organizátor si vyhradzuje právo časového posunu súťaže +/- 30 minút 


