
Propozície
Vianočný Online Turnaj vo Free-style Kata

Začiatok registrácie a nahrávania videí: 15.11.2021
Koniec registrácie a nahrávania videí: 17.12.2021
Zverejnenie výsledkov: 23.12.2021

!! Registrácia aj nahrávanie videí prebieha cez www.sutazekarate.sk !!
Budeme radi ak sa zapoja aj tréneri alebo starší cvičenci ako rozhodcovia

Štartovné sa neplatí

Kontakt: karateklubseiwa@gmail.com

Pravidlá:
● Každý súťažiaci nahrá video v trvaní cca 30 sekúnd (nevadí ak bude trochu kratšie

alebo dlhšie)
● Pretekár vo videu predvedie vlastnú zostavu cvikov, ktorá by sa mala skladať

predovšetkým z techník karate ale môže obsahovať aj iné gymnastické, atletické
alebo posilňovacie cviky

● Pre svoju zostavu sa každý pretekár vymyslí názov ktorý zahlási ako pri tradičnej
kata po úvodnom rei, ak nevymyslí názov, môže namiesto názvu zahlásiť svoje meno

● Na začiatku videa je potrebné ukázať kód, ktorý nájdete na konci tohto dokumentu
● Pretekári nesmú používať žiadne zbrane ani iné pomôcky.
● Nároky na video sú rovnaké ako pri iných video súťažiach SZK, nájdete ich v tomto

dokumente alebo na
https://www.karate.sk/1539/videosutaz-szk-%22nevahaj-a-toc%22-sp-deti-a-ziakov

● Príklady súťažných videí z minuloročného turnaja:
https://www.dropbox.com/s/ovw9vvva8wllh89/383-19902-8878-20201212220545.MO
V?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33rpt4ivmvizgev/383-19918-9167-20201213212810.mp4
?dl=0

Kategórie
● kata chlapci do 5 rokov OPEN - bez obmedzenia STV
● kata dievčatá do 5 rokov OPEN - bez obmedzenia STV
● kata chlapci 6 - 7 rokov OPEN - bez obmedzenia STV
● kata dievčatá 6 - 7 rokov OPEN - bez obmedzenia STV
● kata mladší žiaci 8 - 9 rokov začiatočníci - max. 7. kyu
● kata mladšie žiačky 8 -9 rokov začiatočníčky - max. 7. kyu
● kata mladší žiaci 8 - 9 rokov pokročilí - bez obmedzenia STV
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● kata mladšie žiačky 8 - 9 rokov pokročilé - bez obmedzenia STV
● kata starší žiaci 10 - 11 rokov začiatočníci - max. 7. kyu
● kata staršie žiačky 10 - 11 rokov začiatočníčky - max. 7. kyu
● kata starší žiaci 10 - 11 rokov pokročilí - bez obmedzenia STV
● kata staršie žiačky 10 - 11 rokov pokročilé - bez obmedzenia STV
● kata mladší dorastenci 12 - 13 rokov začiatočníci - max. 7. kyu
● kata mladšie dorastenky 12 - 13 rokov začiatočníčky - max. 7. kyu
● kata mladší dorastenci 12 - 13 rokov pokročilí - bez obmedzenia STV
● kata mladšie dorastenky 12 - 13 rokov pokročilé - bez obmedzenia STV
● kata chlapci 14+ OPEN - bez obmedzenia STV
● kata dievčatá 14+ OPEN - bez obmedzenia STV

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:

● video musí byť natáčané v bielom karate-gi (kimone) - upravenom podľa požiadaviek SZK
● opasok - modrá alebo červené šerpa alebo podľa technického stupňa pretekára
● 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.

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)
● 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 askontrolujte, či Ste počas záznamu boli
○ celý čas vobraze celým telom aj končatinami
○ či ste neboli príliš ďaleko od kamery
○ či záznam nebude mať viac ako 299 MB
○ či je zreteľne počuť názov cvičenej kata /pri VIDEO KATA/

● pri VIDEO KATA začnite poklonením (rei) priamo na kameru a zreteľne zakričte názov kata



○ odcvičte celú kata bez prerušenia so všetkými prejavmi ako najlepšie viete (preto sa nezabudnite
poriadne rozcvičiť!! )

○ po odcvičení sa nezabudnite pokloniť a ukončiť nahrávanie
○ odcvičené video uložte a nahrajte do súťažného systému


