
 

POHÁR SNP V KARATE ´2017  
32. ročník medzinárodného turnaja 

 

Európsky turnaj univerzít v karate, 23.ročník 
 

 

BANSKÁ  BYSTRICA  

S L O V E N S K O  
 

 
 

                                   Turnaj realizovaný s finančnou podporou: 
Slovenský zväz karate; Slovenská asociácia univerzitného športu; 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Stredoslovenský zväz karate;  
Mesto Banská Bystrica;   Centrum mládeže karate Banská Bystrica;  
Karate klub ŠK UMB Banská Bystrica 

 

www.sportklub.umb.sk 
 

Dátum:  22. október 2017  (nedeľa) 
 

Miesto:  BANSKÁ BYSTRICA  
športová hala Filozofickej fakulty  
Univerzity Mateja Bela, ul.Tajovského 40 

Súťažné kategórie: 
1. Kata  muži   (od 16 rokov)               
2. Kata  kadeti  (14-15 rokov)  
3. Kata  mladší dorastenci     (12-13 rokov) 
4. Kata  starší žiaci  (10-11 rokov) 
5. Kata mladší žiaci   (8- 9 rokov) 
6. Kata chlapci   (5- 7 rokov)  
7. Kata  ženy   (od 16 rokov) 
8. Kata  kadetky  (14-15 rokov) 
9. Kata  mladšie dorastenky (12-13 rokov) 
10. Kata  staršie žiačky  (10-11 rokov) 
11. Kata mladšie žiačky   (8- 9 rokov) 
12. Kata dievčatá   (5- 7 rokov)  
13. Kumite  muži  BRH /open/  (od 18 rokov,  180 s) 
14. Kumite  juniori -68, +68 kg   (16-17 rokov, 120 s) 
15. Kumite  kadeti      -63, +63 kg   (14-15 rokov, 120 s) 
16. Kumite  mladší dorastenci    -45, +45 kg  (12-13 rokov,    90 s) 
17. Kumite  starší žiaci    -35, +35 kg   (10-11 rokov,   90 s) 
18. Kumite  mladší žiaci    -28, +28 kg     (8-  9 rokov,   60 s) 
19. Kumite  ženy          BRH /open/ (od 18 rokov,  120 s) 
20. Kumite  juniorky     -53, +53 kg   (16-17 rokov, 120 s) 
21. Kumite  kadetky  -50, +50 kg (14-15 rokov,   90 s)  
22. Kumite  mladšie dorastenky -45, +45 kg  (12-13 rokov,    90 s) 
23. Kumite  staršie žiačky   -35, +35 kg  (10-11 rokov,    90 s) 
24. Kumite  mladšie žiačky    -32, +32 kg     (8-  9 rokov,   60 s) 

     Minimálny techn. stupeň 6.kyu (u mladších žiakov, žiačok min.7.kyu, chlapci a dievčatá min.8.kyu)). 
 

Pravidlá a podmienky štartu: 
Turnaj je pre členov WKF. U slovenských pretekárov s platným preukazom SZK a 
lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok.  Každý pretekár môže štartovať v kata i 
kumite iba v jednej vekovej a hmotnostnej kategórii. Pri malom počte pretekárov 
v kategórii si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií. Pravidlá rozhodovania 
WKF, SZK a doplnkov týchto propozícii a SsZK. Vylučovací systém s repasážou.  

 



Kata sú voľné. Pre kumite sú povinné chrániče rúk, chrániče priehlavok a predkolení vo 
farbe modrej resp. červenej.  Chránič tváre, hrude a suspenzor je odporúčaný.  

 

Hlavný rozhodca:   menuje organizátor 

Rozhodcovia:    Nominuje organizátor v spolupráci so Stredoslovenským 
zväzom karate. Zahraniční rozhodcovia sú vítaní. 

 

Štartovné:       15 € 

Ceny:    1., 2., 2 x 3. miesta = medaila, diplom, cena sponzora 
Registrácia:      do 18.10.2017 len cez portál www.sutazekarate.sk    
    Registrácia v deň súťaže nebude možná !!! 
 

Ubytovanie:  Individuálna rezervácia ubytovania v hoteloch: 
Štud.domovy UMB   http://www.ubytovanie.umb.sk  - Študentské domovy 
Hotel Milvar       +421-48-4138773,  http://www.milvar.sk  
Hotel DIXON****      +421-48-4717800,   http://www.dixon.sk  
Hotel URPÍN***     +421-48-4723511,  http://www.urpincity.sk  
Hotel Národny dom***  +421-48-4123737,  http://www.hotelnarodnydom.sk  

 

Adresa organizátora: Karate klub ŠK Univerzita Mateja Bela (UMB) 

    Tajovského 40                                  
    974 01 BANSKÁ BYSTRICA 
    Slovensko 
    www.sportklub.umb.sk     
 

Informácie:  
Dr. Peter Zbiňovsky      ++421 907843516, E-mail: peter.zbinovsky77@gmail.com    
Jozef Poliak   ++421 905203347, E-mail: pojozo@gmail.com   
 
Mesto Banská Bystrica: http:// www.banskabystrica.sk  http:// www.bbb.sk  
Univerzita Mateja Bela, FF:  http:// www.ff.umb.sk  http:// www.umb.sk   
Karate klub UMB: http:// www.sportklub.umb.sk   
Karate klub CMK: http:// cmkbb.sk 
 
            Jozef Poliak             Peter Zbiňovský 
predseda karate klubu CMK    predseda karate klubu UMB  
          Banská Bystrica           Banská Bystrica 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

P R O G R A M 
 

22.10.2017  Nedeľa 
 

  8.30 -   9.30 Prezentácia kata - odsúhlasí len tréner/kauč za pretekárov klubu zo súpisky registrácie 
  9.30 - 11.00 Prezentácia kumite  - odsúhlasí tréner/kauč obdobne ako pri prezentácii kata 
10.00 -  Súťaže v kata* eliminácie, semifinále, finále. 

Slávnostný nástup pre otvorenie turnaja s dekorovaním víťazov kata.  
Súťaže v kumite* eliminácie, semifinále, finále a s priebežným dekorovaním  

medailistov podľa jednotlivých ukončených kategórií. 
 *Pri nástupe pretekárov na súťaž na tatami je kontrola preukazov a v kumite i preváženie.  

Pri nesplnení podmienok štartu je pretekár vyškrtnutý zo súpisky kategórie bez možného 
jeho preradenia do inej kategórie. Tréner/kauč zodpovedá za svojho pretekára. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


