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16.- 17. APRÍL 2021
Olympijské tréningové centrum
X-BIONIC® Sphere, Dubová 33, Šamorín 

Slovenský zväz karate
hradí SZK

e-mail: office@karate.sk, mob: 0948 123 103

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE  
pozýva na

Dátum:                      
Miesto:                      
 
 
Organizátor:            
Štartovné:                

Kontakt:

 www.karate.sk

Partneri podujatia:

15.4.2021 (štvrtok)
16.4.2021 (piatok)

17.4.2021 (sobota)
18.4.2021 (nedeľa)

PROGRAM:PROGRAM:
Nástup do karanténneho pavilónu (PCR testovanie)
Ubytovanie v Olympijskom centre
SÚŤAŽ KATA v poobedných hodinách
SÚŤAZ KUMITE
Začiatok reprezentačného sústredenia SZK

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
KATA jednotlivci:       
KATA družstvá:  

KUMITE jednotlivci::

Olympijské kategórie:

KUMITE jednotlivci: 

Seniorky, Seniori
Seniorky, Seniori 

Seniorky:  -50, -55, -61, -68, +68 kg
Seniori:     -60, -67, -75, -84, +84 kg

Seniorky: -55, -61, +61 kg
Seniori:    -67, -75, +75 kg



 www.karate.sk

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.Registráciu nominovaných a riadne prihlásených reprezentantov vykoná ŠTK SZK cez

informačný systém SZK a zverejnená bude na webovej stránke www.sutazekarate.sk a

www.karate.sk

3.Váženie a kontrola preukazov jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať

pred súťažou kumite pri stolíku ŠTK. Pretekári musia nastúpiť na váženie tak, ako budú ustrojení

na zápas -teda v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel!!! Tolerancia

hmotnosti je 2000 gramov. 

Posledný termín zmeny hmotnostnej kategórie v kumite je 90 minút pred začatím kategórie

podľa timetable. Po tomto čase už nie je možné pretekára preradiť do inej kategórie! 

Ak sa pretekár nie je schopný preukázať preukazom SZK môže mu byť umožnený štart za

nasledovných podmienok: 

a) preukáže sa digitálnym zobrazením (napr. v mobile) strany 3 s fotografiou, strany 28 s

dátumom lekárskej prehliadky a strany 31 s platnou členskou známkou, ktorú následne

preukáže ŠTK pri najbližšej súťaži. 

b) preukáže sa zaplatením sankčného poplatku vo výške 10,-€. 

4.V prípade, ak bude v individuálnych kategóriách kumite menej ako 5 pretekárov, budú

prebiehať zápasy systémom každý s každým. 

5.Pretekári môžu mať na karate gi označenie klubovej príslušnosti, alebo reklamy v zmysle

pravidiel 

Systém súťaže: 

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.

Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. 

V kumite v štandardných hmotnostných kategóriach bude prebiehať súťaž vylučovacím

systémom s repasážou.

V kata budú pretekári rozdelení do dvoch skupín. V každej skupine budú cvičiť po 2 kata. Prví 3

pretekári s najvyšším počtom bodov po sčítaní bodov za 2 kata budú súťažiť o medailové

pozície. Prví pretekári z obidvoch skupín s najvyšším počtom bodov postupujú do finále. Druhý

v poradí z prvej skupiny bude súťažiť s tretím v poradí z druhej skupiny o 3. miesto a opačne.



 www.karate.sk

http://www.karate.sk/1594/majstrovstva-slovenskej-republiky-seniorov-reprezentacne-

sustredenie

http://www.karate.sk/1595/organizacne-informacie-k-m-sr-reprez-sustredeniu

Ostaršenie v kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať). Povolený je jeden štart v

kata a jeden štart v kumite. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej

hranice v deň súťaže. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. 

UPOZORNENIE: Vyhlasovať výsledky a odovzdávať ceny sa budú priebežne. Chrániče sú

povinné v zmysle pravidiel WKF -homologizované SZK (zn. Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport,

Katsudo a iné). V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu súťaže +/-30 min. Prípadné zmeny

a doplnky sú aktualizované na webstránke SZK www.karate.sk. 

Tréneri resp. Asistenti môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s

označením klubovej príslušnosti a platnou kaučovskou kartičkou SZK!

Odporúča sa, aby všetci súťažiaci a účastníci turnaja mali vlastné poistenie / rizikový šport

"karate"". Organizátor turnaja neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia, alebo straty

osobných vecí. Pretekári štartujú na turnaji na vlastnú zodpovednosť.

Detailnejšie a priebežné informácie k organizačným pokynom, príp. podmienkam účasti nájdete

na web stránke SZK www.karate.sk:


