
 

                            MEMORIÁL Jozefa JUHAŇÁKA 

DÁTUM: 06. mája 2017 (sobota) 

MIESTO:   Žiar nad Hronom, Športová hala pri futbalovom štadióne  Ul. Partizánska  

PREZENTÁCIA: Registrácia ONLINE cez stránku http://www.sutazekarate.sk/ 
ZAČIATOK:    09.00 hod. - agility 

ORGANIZÁTOR: Karate Klub MŠK Žiar nad Hronom  

USPORIADATEĽ: Karate Klub MŠK Žiar nad Hronom -  Striežovský Ľubomír 0907 334 632 , striezovsky@gmail.com 

SÚŤAŽNÉ 

KATEGÓRIE A 

PODMIENKY 

 

 

AGILITY:  

• chlapci, dievčatá 5, 6, 7, 8, 9-10 rokov MAX 8.kyu 

https://www.youtube.com/watch?v=V_zlkTI_IQ4 

(každá veková skupina 1x1.miesto,1x2.miesto, 3x3.miesto)   

KATA:                                                                    

• chlapci, dievčatá 5 – 7 rokov bez STV   (dve najnižšie kata v danom štýle) 

• chlapci, dievčatá 8 – 9 rokov bez STV (dve najnižšie kata v danom štýle) 

• chlapci, dievčatá 10 - 11 rokov bez STV (dve najnižšie kata v danom štýle) 

• chlapci, dievčatá 12 -13  rokov bez STV  (dve najnižšie kata v danom štýle) 

• chlapci, dievčatá 5 – 7 rokov s STV  

• chlapci, dievčatá 8 – 9 rokov s STV začiatočníci (max 7.kyu) 

• chlapci, dievčatá 8 – 9 rokov s STV pokročilí - 6.kyu a vyššie 

• chlapci, dievčatá 10 – 11 rokov s STV začiatočníci (max 7.kyu) 

• chlapci, dievčatá 10 – 11 rokov s STV pokročilí - 6.kyu a vyššie 

• chlapci, dievčatá 12 – 13 rokov 

Súťažiaci v kategórii začiatočníci  musia cvičiť KATA podľa platného zoznamu SZK , môžu kata aj 

opakovať. Súťažiaci môžu štartovať len v jednej kategórii kata. 

http://www.karate.sk/108/rozhodcovska-komisia 

KUMITE:   

• chlapci  6 - 7 rokov  = -22, -26, +26 kg         60 sek 

• dievčatá  6 - 7  rokov  =  -24, +24  kg            60 sek 

• ml.žiaci   8 - 9 rokov =   -30, +30 kg              90 sek (pokročilí - 6.kyu a vyššie) 

• ml.žiačky  8  -9  rokov = -32, +32 kg              90 sek (pokročilí - 6.kyu a vyššie) 

• ml.žiaci   8 - 9 rokov =  -26, -30, -34, +34 kg       90 sek (začiatočníci - do 7.kyu vrátane) 

• ml.žiačky  8  -9  rokov = -27, -32, -37, +37  kg    90 sek (začiatočníci - do 7.kyu vrátane) 

ŠTART kategórií KUMITE +10 rokov bude až po 13:00 hod. 

• st.žiaci  10 - 11 rokov =  -35,+35  kg                   90 sek (pokročilí - 6.kyu a vyššie) 

• st.žiačky 10 - 11  rokov =-35,+35  kg                  90 sek (pokročilí - 6.kyu a vyššie) 

• st.žiaci  10 - 11 rokov = -30, -35, -40, +40  kg     90 sek(začiatočníci - do 7.kyu vrátane) 

• st.žiačky 10 - 11  rokov =-30, -35, -40, +40  kg   90 sek (začiatočníci - do 7.kyu vrátane) 

• ml. dorci 12 - 13  rokov  = -50, +50kg                 90 sek  

• ml.dorky  12 -13  rokov  = -45, +45 kg                90 sek  

Je povolený 1 štart pretekára v kumite. 

Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.  

ÚČASTNÍCI: Otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate SZK (fotografia, klubová 

príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará). Preukaz pretekárov nie je podmienkou len pri 

začiatočníkoch , kde za zdravotný stav pretekára zodpovedá vedúci družstva. 

PRAVIDLÁ: WKF a platné doplnky týchto propozícii. Chrániče priehlavkov sú povinné vo farbe modrej resp. 

červenej. Chránič trupu nie je povinný, je odporúčaný. V prípade nižšieho počtu rozhodcov sa bude 

rozhodovať „systémom 2+1“. Vstup na palubovku je povolený len v prezúvkach / čistých teniskách. 

SYSTÉM SÚŤAŽE KATA aj KUMITE - vylučovací systém s repasážou (2. x 3. miesto) 

V prípade 3 alebo 4 pretekárovv kategórií sa bude zápasiť každý s každým. 

HL. ROZHODCA:   Radovan Černák 0905286 270, cernakradovan@ovbmail.eu 

ŠTK: REGISTRÁCIA iba  cez http://www.sutazekarate.sk/ 
ROZHODCOVIA: Nominuje organizátor 

HRADENIE 

NÁKLADOV:   

Organizátor hradí náklady HR, ŠTK, lekárov, MTZ súťaže, medaile a diplomy. Pretekári cestujú na 

náklady svojich klubov. 

CENY: Medaile a diplomy pre 1., 2. a 3. miesto 

ŠTARTOVNÉ:   12 EUR za 1 štart /1 pretekár, 15 EUR 2-3 štarty /1 pretekár 

Upozornenie Účastníci súťaže sa zúčastňujú s vedomím, že organizátor nezodpovedá za možný úraz, alebo zdravotné 

následky, ktoré sa môžu počas súťaže prihodiť. Zmena kategórií vyhradená. 

www.karatezh.sk 

 

    PROPOZÍCIE A POZVÁNKA 

mailto:cernakradovan@ovbmail.eu
http://www.karatezh.sk/

