P O Z V Á N K A
na

Majstrovstvá GOJU RYU KARATE

Organizátor

: SZK v spolupráci s VÚKABU

Usporiadateľ

: VÚKABU

Hl. rozhodca:

rozhodcov a hlavného rozhodcu určí rozhodcovská komisia

Ceny

: 1.miesto pohár, medaila, diplom, 2-3.miesto medaila a diplom

Informácie

: dorka@extel.sk
0907 / 92 71 32 – Peter Bozogáň
0905 / 32 18 99 – František Kretovič

Štartovné:

10,- € za účasť pretekára v súťaži / nezávisle od počtu štartov (kata,
kumite) Uhradu štartovného vykoná klub obratom po registrácii
súťažiacich podľa súpisky, ktorú si môže vytlačiť vo svojom konte
a bude slúžiť ako podklad k platbe na účet VUKABU. Štartovné sa
v prípade neúčasti nevracia

Podklady k platbe:
IBAN: SK68 0200 0000 0000 2023 6512
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Poznámka:
VIDEOSUTAZ, počet osôb, klub
Variabilný symbol: MSGR 21
Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!!
1. Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári-členovia SZK, ktorí sú zaregistrovaní
v príslušných kluboch v informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk
2. Organizátor nezodpovedá za prípadné zranenia, alebo škody, ktoré vzniknú počas
nahrávania súťažných videí.
3. Registrácia pretekárov pre všetky kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke
www.sutazekarate.sk, podľa návodu v sekcii „Popis/ako to funguje“. V prípade potreby
pomoci s registráciou kontaktujte sa na: Ľubomír Striežovský - 0948/020 527, Pri online
registrácii sa prosím riaďte pokynmi na stránke www.sutazekarate.sk, v sekcii Popis/ako to
funguje a venujte prosím zvýšenú pozornosť pri zadávaní údajov do systému. POZOR!!! nahranie pretekárov do systému je možné len cez klubové kontá na www.sutazekarate.sk
- pretekári musia byť zaregistrovaní na stránke www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho
klubu.
*NAHRATÍM videa do systému vyjadrí účastník súhlas s GDPR, podmienkami a systémom
súťaže!
4. Pretekári môžu mať na karate gi označenie klubovej príslušnosti, alebo reklamy
v zmysle pravidiel.
5. Zaradenie pretekárov do hmotnostných kategórii nebude v podmienkach online súťaže
kontrolovateľné, preto Vás vyzývame na prístup fair-play v otázke hmotností.
Systém súťaže:
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- Súťažiaci môžu štartovať vo VIDEO KATA iba v jednej kategórii
- Súťažiaci môžu štartovať vo VIDEO KUMITE iba v jednej kategórii
- Súťaž prebieha podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Bodový systém hodnotenia
- Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu súťaže +/- 3 dni.
- Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk.
Časový harmonogram súťaže:
Registrácia
Nahrávanie videozáznamov
Hodnotenie videozáznamov
Zverejnenie výsledkov
•
•

do 30.4.2021 do 24:00 hod.
do 30.4.2021 do 24:00 hod.
od 1.5.-6.5.2021
7.5..2021

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

•
Vek:

Kata

Kumite

Čas (v sekundách)

6-7 roční

+

-22, -26, -30, +30 kg

30

6-7 ročné

+

-20, -24, -28, +28 kg

30

8-9 roční

+

-24, -28, -32, +32 kg

30

8-9 ročné

+

-27, -32, -37, +37 kg

30

10-11 roční

+

-30, -35, -40 +40 kg

30

10-11 ročné

+

-30, -35, -40 +40 kg

30

12-13 roční

+

-40, -45, -50 -55, +55 kg

30

12-13 ročné

+

-40, -45, -50 +50 kg

30

14-15 roční

+

-52, -57, -63, -70, +70 kg

45

14-15 ročné

+

-47, -54, +54 kg

45

16-17 roční

+

-55, -61, -68, -76, +76 kg

45

16-17 ročné

+

-48, -53, -59, +59 kg

45

18 ročné a viac

+

-50, -55, -61, -68, +68 kg

60

18 roční a viac

+

-60, -67, -75, -84, +84 kg

60

Zoznam schválených Goju ryu kata

T. Čudan I. + II.

T. Džodan I. + II.

T. Gedan I. + II.

T. Kake uke I. + II.

T. Mawaši uke I. + II.

Geki sai Dai I. + II.

Saifa

Seienčin

Sanseru

Šisočin

Seisan

Seipai

Kururunfa

Suparinpei

(pretekár si môže vybrať ľubovoľné kata z dole uvedeného zoznamu označenú „ + “)

6-7 r.

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8-9 r.

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

10-11 r.

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

12-13 r.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

14 r. a viac

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

vek / kata

•

pred začatím nahravania zobrazte papier A4 s nápisom MSGR 21
súťaž VIDEO KATA/VIDEO KUMITE prebieha bodovým hodnotením - nie klasickým
KO systémom.
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•

•
•
•

zaradenie pretekárov kategórie VIDEO KUMITE je rovnaké ako pri klasickej súťaži
– podľa veku a váhy. Zaradenie pretekárov do hmotnostných kategórii nebude
v podmienkach online súťaže kontrolovateľné, preto Vás vyzývame na prístup fairplay v otázke hmotností
Prípadné protesty rieši hlavný rozhodca súťaže
V prípade nízkeho počtu pretekárov v kategóriách si organizátor vyhradzuje právo
spájania kategórií.
Vyhlasovanie víťazov bude potom na najbližšej súťaži v hale.

POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH A NAHRÁVAJÚCICH:
VIDEO POŽIADAVKY – KVALITA záznamu:
• pri nahrávaní sa odporúča čo najvyššia kvalita obrazu (Full HD - minimum 720p)
• maximálna povolená veľkosť videa je do 299 MB!!! Inak systém nedokáže zaslané
video prehrať!
• ideálne nahrávať video s kvalitným zvukovým záznamom avšak minimalizovať rušivé vplyvy a hlučnosť prostredia
• z pohľadu FAIR-PLAY nie je prípustná akákoľvek postprodukcia videa (clony, orezávanie, strihanie, zmeny a úprava zvukov, zmeny rýchlosti...)
KARATE-GI / CHRÁNIČE:
• video musí byť natáčané v bielom karate-gi (kimone) - upravenom podľa požiadaviek SZK
opasok – modrá alebo červené šerpa, pri VIDEO KUMITE v súlade s farbou
chráničov
• Pretekári môžu mať na sebe šerpu vo farbe chráničov alebo opasok/pás príslušného STV.
• Nahrávanie videí vykonáva súťažiaci bosý, výnimkou je ak nahráva video
v sťažených podmienkach (priestory mimo bytu, alebo v prírode). V týchto prípadoch môže mať súťažiaci obutú športovú obuv a termoprádlo pod karate-gi.
• Pretekári môžu mať na sebe kompletnú chráničovú výstroj (mimo hrudného chrániča a chráničov zubov), pričom za minimálnu chráničovú výstroj budú považované
chrániče rúk červenej, alebo modrej farby
MIESTO NAHRÁVKY:
• video je možné nahrať kdekoľvek - od izby, chodby, garáže /kdekoľvek vo vnútri až
po vonkajší priestor (ihrisko, lúka, altánok – extravilán okresu) jednoducho kdekoľvek, kde dokážete čo najlepšie predviesť svoj výkon
• uistite sa, že miesto nahrávky je tiché a má adekvátne svetelné podmienky
• pred cvičením sa uistite, že miesto je bezpečné a odstráňte všetky predmety, ktoré
by Vás mohli zraniť!
• V prípade súťažnej disciplína Video-kata je možné kata prerušiť a upraviť embusen
(pôdorys kata) a s maximálnym sústredením sa posunúť o potrebnú vzdialenosť.
Súťažiaci tak môže upraviť postoje tak, aby kata mohla byť v danom priestoru odcvičená s čo najmenším obmedzením
POSTAVENIE KAMERY/MOBILU/NAHRÁVACIEHO ZARIADENIA:
• ak nahrávate vonku - uistite sa, že nenahrávate priamo oproti slnku
• pri umiestňovaní kamery sa uistite, že vzdialenosť kamery je dostatočná, aby obsiahla v každom bode celú postavu cvičiaceho!
• najnižšia výška umiestnenia kamery je 80 cm od zeme - nepokladajte kameru na
zem, ale podložte ju stoličkou, alebo postavte na stojan (ideálne vo výške pásu
a vyššie)
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•
•
•

umiestnenie kamery - viď obrázok
kamerou počas cvičenia nemanipulujte!!! Nie sú dovolené drony, ani statív reagujúci
na pohyb cvičiaceho.
Kamera MUSÍ byť počas cvičenia kata NEHYBNÁ – obraz nezaostrujte, ani nepribližujte a nevzdiaľujte!

NAHRÁVANIE VIDEA:
• pred finálnym zaznamenaním výkonu si natočte skúšobné video a skontrolujte, či
Ste počas záznamu boli
o celý čas v obraze celým telom aj končatinami
o či ste neboli príliš ďaleko od kamery
o či záznam nebude mať viac ako 299 MB
o či je zreteľne počuť názov cvičenej kata /pri VIDEO KATA/
• pri VIDEO KATA začnite poklonením (rei) priamo na kameru a zreteľne zakričte názov kata
o odcvičte celú kata bez prerušenia so všetkými prejavmi ako najlepšie viete
(preto sa nezabudnite poriadne rozcvičiť!! )
o po odcvičení sa nezabudnite pokloniť a ukončiť nahrávanie
o odcvičené video uložte a nahrajte do súťažného systému
• pri VIDEO KUMITE začnite poklonením (rei) z profilu oproti zásahovej ploche, ktoré
je súčasne pokyn na spustenie časomiery
o
vykonajte cvičenie bez prerušenia so všetkými prejavmi ako najlepšie viete
(preto sa nezabudnite poriadne rozcvičiť!!)
o po odcvičení sa nezabudnite pokloniť a ukončiť nahrávanie
o odcvičené video uložte a nahrajte do súťažného systému

Všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú
na vlastnú zodpovednosť!
Zmeny vyhradené!

Košice, 1.4.2021

Spracoval: Ing. Bozogáň Peter st.
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VIDEO KATA

VIDEO KUMITE

Strana 5 z 5

