
 

 

 

Asociácia karate klubov Bratislava 

AKKB 

 
2. kolo Bratislavského pohára v karate - 2022  

otvorený turnaj detí, žiakov, dorastu, juniorov, U21 a seniorov 
 

(turnaj je otvorený aj pre oddiely a kluby z iných regiónov, podmienkou je členstvo v SZK) 

 

Dátum: 24. apríl 2022 (nedeľa)  
Miesto konania: Mestská športová hala, Milana Marečka č. 11, 907 01 MYJAVA 
 

Štartovné: 

10,- € za pretekára pre štart v jednej kategórii 

12,- € za pretekára pre štart v dvoch a troch kategóriách 

14,- € za pretekára pre štart vo viac ako troch kategóriách 

 

Registrácia: www.sutazekarate.sk 

Online registrácia bude uzavretá 22.4.2022 (PIATOK) do 24:00 hod.! 

 

Organizátor: Slovenský zväz karate  
Usporiadateľ: Asociácia karate klubov Bratislava / Karate klub - Seigokan 

Pohyb všetkých účastníkov bude povinný s rúškom/respirátorom FFP2 (okrem súťažiacich na 

tatami). 

 
Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári-členovia SZK, ktorí sú zaregistrovaní v príslušných kluboch v 
informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk 

 

Štart v kategóriách začiatočníkov je podmienený len podľa STV maximálne 7. kyu (vrátane), 

ďaľšie obmedzujúce pravidlá sú kvôli dopadu pandémie dočasne zrušené. 

 

Viacnásobný štart je povolený. V KATA a v KUMITE je povolené ostaršenie o jednu vekovú kategóriu. 

V AGILITY nie je možné ostaršenie o vekovú kategóriu. 

 
V rámci jednej vekovej kategórie môže pretekár štartovať iba v jednej váhovej kategórii (neplatí v 
prípade, ak v kategórií je registrovaný iba jeden pretekár). V prípade štartu pretekára vo vyššej vekovej 
kategórií v KATA aj KUMITE, je potrebné ostaršenie. 

 
Dodatočná registrácia v mimoriadnych prípadoch, respektíve zmeny budú možné len prostredníctvom 

oprávnených zástupcov klubov v deň súťaže pri stolíku ŠTK. POZOR - nahranie pretekárov do systému 
je možné len cez klubové kontá na: www.sutazekarate.sk. Len pretekári nahraní v klubovom konte môžu 

byť na súťaži doregistrovaní.  
- pretekári musia byť zaregistrovaní na stránke www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho klubu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

PROGRAM SÚŤAŽE: 

Presný časový harmonogram bude k dispozícií deň pred súťažou. 

 

 

Systém súťaže: 

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

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

ZAČIATOČNÍKOV v KATA a KUMITE !!!!!  
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.   
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.  
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.  

Body-protektory sú povinné pre všetky kategórie kumite !!! 
Pre dievčatá 12 a staršie sú nutné aj chrániče hrudníka !!!  
Vyhlasovanie výsledkov bude priebežné.  
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko). 
 
Povolené kata pre začiatočníkov i pokročilých sú v zmysle pravidiel SZK: 
Zoznam kata detí 01.01.2019 
Pre novšie zavedenú kategóriu 12-13 začiatočníci platí nasledovné: 
V kategóriách kata 12-13 ročných začiatočníkov pre štýl Godžu-rju je povolené najvyššie kata Sajfa. Pre 
štýl Šito-rju a Šotokan súborné cvičenia Bassaidai a Džijon. Okrem uvedených sú povolené všetky 
nižšie detské a žiacke kata, nesmú sa však opakovať !!! 

 

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: 

     

Kata začiatočníci 5-13 

rokov: 

 
      

Kategória: Vek: STV:  
   

  Chlapci do 5rokov Max. STV 7. kyu  

  Dievčatá do 5rokov Max. STV 7. kyu  

  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  

  Mladší dorastenci 12-13 rokov Max. STV 7. kyu  

  Mladšie dorastenky 12-13 rokov Max. STV 7. kyu  

Kata pokročilí 6-13 

rokov: 

       

 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  10-11rokov  Bez obmedzenia STV  

  Mladší dorastenci  12-13rokov  Bez obmedzenia STV  

  Mladšie dorastenky  12-13rokov  Bez obmedzenia STV  

https://www.karate.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=15350


 

 

Kumite začiatočníci 6 - 13 rokov: 

 

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 

Mladší kadeti 12-13 rokov 90 -40,-45,-50,-55, +55 kg  Max. STV 7. kyu 

Mladšie kadetky 12-13 rokov 90 -40,-45,-50, +50 kg  Max. STV 7. kyu 

 

Kumite pokročilí  

 

8 - 13 rokov: 

    

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 

Mladší kadeti 12-13 rokov 90 -40,-45,-50,-55, +55 kg Bez obmedzenia STV 

Mladšie kadetky 12-13 rokov 90 -40,-45,-50, +50 kg Bez obmedzenia STV 

 

Kata – Kumite 14 rokov +: 

 

Kategória: Vek: 
Kata 

Kumite 
čas - sec    

Kadeti 14-15 rokov + -52,-57,-63,-70,+70 kg 120 

Kadetky 14-15 rokov + -47,-54,+54 kg 120 

Juniori 16-17 rokov + -55,-61,-68,-76,+76kg 120 

Juniorky 16-17 rokov + -48,-53,-59,+59kg 120 

Starší juniori - U21 18-21 rokov + -60,-67,-75,-84, +84kg 120 (180) 

Staršie juniorky - U21 18-21 rokov + -50,-55,-61,-68, +68kg 120 (180) 

Seniori 18 a viac + -60,-67,-75,-84, +84kg 120 (180) 

Seniorky 18 a viac + -50,-55,-61,-68, +68kg 120 (180) 

Masters 35 a viac + BRH 120 

Masters 35 a viac + BRH 120 
 
 

KARATE AGILITY: 

 
Vekové kategórie: 5,6,7,8,9,10,11 rokov. 

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

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

UPOZORNENIE: 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min. 
 
 

 

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

