
 

7. ročník pohára  

ŠK CMK KARATE CUP 2021 
 

PROPOZÍCIE  
 

1. Termín konania 15. Septembra 2021 ( streda) 

2. Miesto konania Sport Resort Slovenka - Moštenica  

 

3. Prezentácia od 8.00 hod. do 8.45  hod. (agility, kata, kumite 5-9 ročných) 

od 12.00 hod do 12.45 hod. (kata,kumite 14-10 ročných) 

COVID opatrenie – všetci účastníci sa musia preukázať neg. AG testom  

4. Začiatok súťaže 9.00 hod 

5. Súťažné kategórie  kata – jednoduchý vylučovací systém bez repasáže, jedno tretie miesto, cvičenci 

môžu cvičiť ľubovoľnú kata, ktorú nesmú opakovať 

 

KATA 6-7 rokov         AGILITY  5. ročných           AGILITY  9. ročných 

KATA 8-9 rokov         AGILITY  6. ročných           AGILITY 10. ročných 

KATA 10-11 rokov     AGILITY  7. ročných 

KATA OPEN              AGILITY  8. ročných 

 

kumite - jednoduchý vylučovací spôsob bez repasáže, jedno tretie miesto. 

 

KUMITE deti 5-7                                        KUMITE st.žiaci -35 kg  (10-11 r.) 

KUMITE  8-9 rokov –30 kg                       KUMITE st.žiaci +35 kg  (10-11 r.) 

KUMITE  8-9 rokov +30 kg                       KUMITE ml.kadeti -45 kg (12-13 r.) 

KUMITE st.žiačky OPEN (10-11 r.)          KUMITE ml.kadeti +45 kg (12-13 rokov) 

KUMITE ml.kadetky OPEN (12-13 r.)      KUMITE st.kadeti OPEN  (14-15 r.)   

KUMITE st.kadetky OPEN (14-15 r.) 

 
 

6. Pravidlá súťaže Športový zápas podľa pravidiel WKF + doplnky organizátora. Všetci účastníci sa zúčastňujú 

turnaja na vlastnú zodpovednosť a svojou účasťou akceptujú propozície. Organizátor si v prípade 

potreby vyhradzuje právo modifikácie váhových kategórií a dĺžky trvania zápasov. 

7. Podmienka účasti Platná lekárska prehliadka! Stačí čestné prehlásenie COACHA, že preukazy majú deti v 

poriadku.  

Vek v deň súťaže nesmie presahovať stanovenú vekovú hranicu. 

8. Štartovné 20,- €  

9. Hlavný rozhodca Deleguje usporiadateľ 

10. Rozhodcovia Deleguje usporiadateľ 

11. Finančné zabezpečenie Oddiely a kluby štartujú na vlastné náklady 

12. Prihlášky Prostredníctvom www.sutazekarate.sk pred registráciou potrebné kontaktovať Mária Černá  

Mail:  maria.cerna.cmkbb@gmail.com 

t.č.: 0948124021 

 

13. Ceny 1. miesto – pohár,medaila, diplom 

2. miesto – medaila, diplom 

3. miesto – medaila, diplom  

  

  

Charakter turnaja: 
ŠK CMK KARATE CUP je turnaj organizovaný v prvom rade pre pretekárov z nášho materského klubu a v niektorých 
kategóriách pozvané kluby zo Slovenska. Turnaj je organizovaný v športovej hale na Moštenici. Pretekári súťažia na tatami. 

Všetci účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím, že organizátor nezodpovedá za akýkoľvek úraz, alebo zdravotné 

následky, ktoré sa môžu počas turnaja prihodiť. 

http://www.sutazekarate.sk/
mailto:maria.cerna.cmkbb@gmail.com


 

Pre všetkých účastníkov platia aktuálne COVID opatrenia. Vstup do areálu majú len pretekári a rodičia 

ktorý sa preukážu platným neg. AG testom, potvrdením o očkovaní alebo prekonaní Covid. 

 

 
 


