
 
pozýva na 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
DETÍ  a  ŽIAKOV 

v KATA, KUMITE, AGILITY JEDNOTLIVCOV 
 

Dátum:         11. júna 2022 - Sobota - 09:00 hod.   

Miesto konania:   Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša, Alejova 2, KOŠICE 

 

Organizátor:        SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE 

Usporiadateľ:      VUKABU 

 

Štartovné:          18,- €   za pretekára (bez ohľadu na počet kategórií) 
 

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.  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:  

Ľubomír Striežovský - 0948/020 527, prípadne Ľubor Setnický - 0903/910 905 

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.  

 Online registrácia bude možná do 8. júna 2022 (STREDA) do 24:00 hod.! 

Nahranie pretekárov do systému je možné cez klubové kontá na ww.szk-info.sk,  alebo 

www.sutazekarate.sk - pretekári musia byť zaregistrovaní pod hlavičkou svojho klubu.  

 

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

nástupe na tatami pred začiatkom zápasov pre danú kategóriu. 

Ak pri kontrole váženia nemá pretekár hmotnosť zodpovedajúcu kategórii, v inej kategórii nastúpiť už 

nemôže. 

Pretekári sa môžu odvážiť aj pred súťažou kumite pri stolíku ŠTK, a ak splnia limit hmotnostnej 

kategórie, do ktorej sú prihlásení, môžu o tom dostať potvrdenie, ktorým sa potom preukážu rozhodcom 

na tatami a táto navážená hmotnosť im bude uznaná.  

!!!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 1200 gramov.  

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

časového rozpisu. Po tomto čase už nie je možné pretekára preradiť do inej kategórie!  

Váženie pri stolíku ŠTK na ciachovanej váhe by malo byť pre pretekárov, ktorí majú hraničnú hmostnosť. 

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 so známkou SZK 2021/2022. 

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. Ak je v kategórii elektronicky odprezentovaný iba jeden pretekár 

musí sa dostaviť na prezentáciu ŠTK a nastúpiť na zápasisko. Až potom môže získať medailu. 

 

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

V kategóriách 5 – 11 ročných je používanie štátneho znaku na karate gi ZAKÁZANÉ!!! Prístup na 

súťažnú plochu bude povolený len v športovej obuvi! 

http://www.szk-info.sk/
http://www.sutazekarate.sk/
http://www.sutazekarate.sk/
http://www.sutazekarate.sk/


 
Informácia k programu súťaže! 

 

V záujme zníženia celodennej programovej  náročnosti  účastníkom  kategórií 5 ročných a 6 – 7 ročných, 

prebehnú ich súťaže v prvej časti programu, a to: od agility, cez kata až po kumite jednotlivcov. Následne 

po ukončení súťaže tejto kategórie, začne súťaž jednotlivcov pre kategórie 8 – 9 ročných a 10 – 11 

ročných – v poradí: agility, kata, kumite jednotlivcov. 
 
Možnosti upresnenia registrácie :  

 

08:00 – 08:30 hod. – Kategórie: 5 – 7 roční: Agility, 

Kata jednotlivci, Kumite jednotlivci. 

 

08:30 – 11:00 hod. – Kategórie: 8 - 9 a 10 - 11 roční: 

Agility, Kata jednotlivci, Kumite jednotlivci. 

 

  

 

Program súťaže:  

 

Podľa timetable, ktorý bude zverejnený na   

www.sutazekarate.sk minimálne 1 deň pred 

konaním súťaže. 

 

 
Kata  ZAČIATOČNÍCI:                Kata  POKROČILÍ:  

 

 

 

Kumite ZAČIATOČNÍCI: 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

Kumite POKROČILÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštrukcie pre súťaž kategórií detí - KARATE  AGILITY: 

 

- Vekové kategórie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rokov. Súťažiaci môžu štartovať v AGILITY iba v jednej 

kategórii. Upozorňujeme, že budú vyhodnotení iba prví traja pretekári = 1 x 1. miesto, 1 x 2.miesto,  

1 x 3. miesto 

 

- Bližšie informácie, grafické vizualizácie, ukážky, nájdete na portáli SZK: www.karate.sk resp. 

http://www.karate.sk/880/karate-agility/ 

Kategória:  Vek:  STV: 

Chlapci  5 rokov   

Dievčatá  5 rokov  

Chlapci  6-7 rokov  Max. STV 7.kyu 

Dievčatá  6-7 rokov  Max. STV 7.kyu 

Mladší žiaci 8-9 rokov  Max. STV 7.kyu 

Mladšie žiačky  8-9 rokov Max. STV 7.kyu 

Starší žiaci  10-11 rokov Max. STV 7.kyu 

Staršie žiačky 10-11 rokov Max. STV 7.kyu 

Kategória:  Vek:  STV: 

Chlapci  6-7 rokov  Bez obmedzenia STV 

Dievčatá  6-7 rokov  Bez obmedzenia STV 

Mladší žiaci 8-9 rokov  Bez obmedzenia STV 

Mladšie žiačky  8-9 rokov Bez obmedzenia STV 

Starší žiaci  10-11 rokov Bez obmedzenia STV 

Staršie žiačky 10-11 rokov Bez obmedzenia STV 

Kategória:  Vek:  čas [sec] Kumite - vylučovací systém  STV:  

Chlapci  6-7 rokov  60 -22, -26, -30, +30 kg Bez obmedzenia STV 

Dievčatá  6-7 rokov  60 -20, -24, -28, +28 kg Bez obmedzenia STV 

Mladší žiaci 8-9 rokov  60 -26, -30, -34, +34 kg Max. STV 7.kyu 

Mladšie žiačky  8-9 rokov 60 -27, -32, -37, +37 kg Max. STV 7.kyu 

Starší žiaci  10-11 rokov 90 -30, -35, -40, +40 kg Max. STV 7.kyu 

Staršie žiačky 10-11 rokov 90 -30, -35, -40, +40 kg Max. STV 7.kyu 

Kategória:  Vek:  čas [sec] 
Kumite - vylučovací systém  STV:  

Mladší žiaci 8-9 rokov  60 -26, -30, -34, +34 kg Bez obmedzenia STV 

Mladšie žiačky  8-9 rokov 60 -27, -32, -37, +37 kg Bez obmedzenia STV 

Starší žiaci  10-11 rokov 90 -30, -35, -40, +40 kg Bez obmedzenia STV 

Staršie žiačky 10-11 rokov 90 -30, -35, -40, +40 kg Bez obmedzenia STV 

http://www.karate.sk/
http://www.karate.sk/880/karate-agility/


 
 

Systém súťaže jednotlivcov: 

- Súťažiaci môžu štartovať v KATA a v KUMITE iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí). 

- Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s plnou repasážou. 

- Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať). 

- Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. 

- Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. 

 

UPOZORNENIE: 

- Chrániče sú povinné vo farbe modrej resp. červenej (zn. Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo 

a iné), body-protector 

- V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.  

- Vyhlasovanie víťazov bude priebežné. 

- Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže +/- 45 min.  

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

klubovej príslušnosti a platnou kaučovskou kartičkou SZK! 

- Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk. 

 

SZK na svojich súťažiach postupne zvyšuje úroveň súťaží zavádzaním noviniek – zapisovanie draw 

records v jednotlivých disciplínach, časomiera pri kumite so zobrazovaním mien, výsledková tabuľka 

s časmi pri agility... 

Tieto novinky sú spojené aj so zmenami pri samotnom riadení súťaže. Je nutné zo strany klubov, aby 

dodržiavali časy registrácie na súťaži. Keď sa už urobia rozlosovania, nebude možné robiť dodatočné 

zmeny v danej kategórii, napr. odhlásiť súťažiaceho zo súťaže /bude možné ho odhlásiť len z kategórií, 

ktoré ešte nie sú rozlosované/.  

Pokiaľ klub zistí, že sa nejaký pretekár nemôže zúčastniť súťaže a už je registrácia cez sutazekarate.sk 

uzavretá a ešte nie je deň súťaže, je nutné, aby ho odhlásil cez e-mail /mojmail4@gmail.com alebo 

luborsetnicky@gmail.com/ do 19:00 hod.. V deň súťaže je možné odhlásiť pretekára najneskôr 30 minút 

pred začatím súťaže /ak súťaž začína o 9:00, tak odhlásenie pretekára je možné do 8:30/ pri stolíku ŠTK. 

To isté platí pri zmene kategórie. Toto sa týka úvodných kategórií. 

Ostatné zmeny kategórií počas súťaže ostávajú nezmenené – zmeny sú povolené najneskôr 90 minút pred 

začatím kategórie podľa timetable. 

 

http://www.karate.sk/
mailto:mojmail4@gmail.com
mailto:luborsetnicky@gmail.com/

