
 

Slovenský zväz karate, Tatranská Únia karate a karate klub Kežmarok 
Vás pozývajú na: 

Majstrovstvá Tatranskej únie karate  postupové miesta na M SR. 

U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML. DORASTENCOV 

                              POHÁROVÁ SÚŤAŽ DETI –ST.ŽIACI  
                           

Dátum: 26. 11. 2022 - sobota 

Miesto konania: Mestská športová hala Vlada Jančeka, Kežmarok 

Organizátor: Slovenský zväz karate 

Usporiadateľ: Tatranská únia karate 

Štartovné: 10.- Eur / pretekár 

Hlavný rozhodca: Nominuje Rozhodcovská komisia TAUka 

Rozhodcovia: Nominovaný rozhodcovskou komisiou TAUka 

STK: Ivan KUCO 

Podmienky súťaže: platný preukaz SZK súťaži sa podľa platného 
súťažného poriadku SZK ostaršenie max. 1 rok 

Ceny: 1.- 3. miesto - diplom + medaila 

Prezentácia: 8.00 hod. - 8.45 hod. 

Začiatok súťaže: 9.00 hod. 

Protesty: Písomne s vkladom 10 EUR rieši komisia rozhodcov. 
Hradenie nákladov: TAUka hradí náklady Rozh, ŠTK, Hosp, MTZ súťaže, medaile a 

diplomy. Pretekári cestujú na náklady svojich klubov. 

DOÔLEŽITÉ UPOZORNENIA! 

7. REGISTRÁCIA pretekárov PRE VŠETKY kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke 

www.sułazekarałe.sk , v prípade otázok k registrácii volajte 0903 920 145 ( KUCO ) ONLINE 

REGISTRÁCIA BUDE SPUSTENÁ OD 3. 11. 2022 do 24.11. 2022 REGISTRÁCIA V DEŇ 

SÚTAŽE NEBUDE MOŽNÁ!!! 

Pravidlá: 

WKF a platné doplnky týchto propozícii. Chrániče priehlavkov a holení sú povinné vo 

farbe modrej resp. červenej. CHRÁNIČE HRUDE A ZUBOV SÚ POVINNÉ. 

 

 

  



 

Systém súťaže: 

KATA aj KUMITE - vylučovací systém s repasážou (2. x 3. miesto) AGILITY -3 medailové 

miesta .  Ostaršenie je v kumite maximálne o 1 rok  

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

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY :  M TAUka o postupové miesta na M SR 

POZOR ZMENA ZAĆIATOČNÍCI ML.DORASTENCI,DORASTENKY MAX 6.KYU KATA V KUMITE 

JEDNOTLIVCI 

Vek: Kata Kumite 
Kumite čas 

[sec] 

18-20 rokov st. juniori + -60, -67, -75, -84, +84 kg,  180 

18-20 rokov st. juniorky + -50, -55, -61, -68, +68 kg,  180 

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

16-17 rokov juniorky + -48, -53, -59, -66, +66 kg 120 

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

14-15 rokov dorastenky + -47, -54, -61, +61 kg 120 

12-13 rokov ml. dorastenci + -40, -45, -50, -55, +55 kg 90 

12-13 rokov ml. dorastenky + -42, -47, -52, +52 kg 90 

12-13 rokov max. 6. kyu ml. dorastenci - začiatočníci + -40, -45, -50, -55, +55 kg 90 

12-13 rokov max. 6. kyu ml. dorastenky - začiatočníci + -42, -47, -52, +52 kg 90 

 

Agility 

Kategória: Vek: 

Chlapci, dievčatá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rokov 
 

Kata sútaž kata prebehne na základe zmien schválených VV SZK: www.karate.sk/988/informacie-z-vykonneho-vyboru-szk-2-1-201 6 

KATA 

Kategória: Vek: STV* 

Chlapci, dievčata do 5 rokov začiatočníci 

Chlapci, dievčata 6 - 7 rokov Začiatočníci ,pokročilý 

ml. žiaci, st. Žiaci 8- 9 rokov Začiatočníci ,pokročilý 

st. žiaci, st. Žiačky IO - 11 rokov Začiatočníci , pokročilý 
*začiatočníci: max. 7 kyu / pokročily: bez obmedzenia STV 

Kumite 

Kategória: Vek: STV* Váhová kategória: Čas.' 

Chlapci 6- 7 rokov Začiatočníci , pokročilý -22kg, -26kg, -30kg,+30kg 60s 

Dievčatá 6 - 7 rokov Začiatočníci , pokročilý -20kg, -24kg, -28kg, +28kg 60s 

ml. žiaci 8- 9 rokov Začiatočníci , pokročilý -26kg, -30kg, -34kg , +34kg 60s 

ml. žiačky 8- 9 rokov Začiatočníci , pokročilý -27kg, -32kg, -37kg, +37kg 60s 

st. žiaci 10 - I l rokov Začiatočníci , pokročilý -30kg, -35kg, -40kg,+40kg 90s 

st. žiačky 10 - I l rokov Začiatočníci , pokročilý -30kg, -35kg, -40kg,+40kg 90s 

*začiatočníci i: max. 7 kyu / pokročilý: bez obmedzenia STV 

Súťažiaci  môžu štartovať  v kata a kumite iba v jednej kategórii začiatočník alebo pokročilý  

 

V Poprade dňa :31.10.2022                                                                       Spracoval :Ivan Kuco 

 

 

 

 

http://www.karate.sk/988/informacie-z-vykonneho-vyboru-szk-2-1-201%206

