
 

Turnaj 3. ročník pohára SŠŠ v Banskej Bystrici v karate 
Dátum 

Nedeľa 12. februára 2022  9:00 
 E-Registrácia do 9.2.2022  24:00 

 Každá zmena v súpiske po ukončení e-registrácie, bude penalizovaná 
sumou 10 eur.  

Miesto NOVÉ MIESTO !!! Športová hala, Školská 399, 976 13 Slovenská Ľupča 

Štartovné 20  eur 

e- registrácia www.sutazekarate.sk   9.1 – 9.2. 2022 

Počet 
účastníkov a 
ceny 

Účastníci na 1. 2. a 3. mieste získavajú medaily. Najúspešnejší klub podľa 
olympijského bodovania získava pohár SŠŠ v Banskej Bystrici.  

Váhové 
kategórie 

 U12 starší žiaci: -30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg / 90s. 

 U12 staršie žiačky:-30 kg, -35 kg, -40 kg, +40 kg / 90s. 

 U14 mladší kadeti: -40 kg, -45kg, -50 kg, -55kg, +55kg / 90s. 

 U14 mladšie kadetky:  -38kg, -43kg, -48kg, -53kg, +53kg/ 90 s.  

 U16 kadeti: -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg/ 90 s.  

 U16 kadetky: -47kg, -54kg, -61kg, +61kg/ 90 s.  

 U18 Juniori: -61kg, -68kg, -76kg, +76kg/ 120 s.  

 U18 Juniorky: - 53kg, -59kg, -66kg, +66kg/ 120 s.  

 U21 muži: -68kg,-78kg, +78kg/ 120 s.  

 U21 ženy:-55kg, 61kg, +61kg/ 120 s.  
 

Pravidlá Pravidlá WKF, pre U12 a U14 pravidlá SZK. Body protektor je odporúčaný. 
Systém súťaže: 

 5 a menej účastníkov, systém každý s každým ( jedno tretie miesto ).  

 6 až  16 účastníkov, systém skupín 
o  6= 3+3......8= 4+4,  postupuje 1. zo skupiny – finále, 2. zo skupín 

o 3. miesto  
o  11 = 3+4+4 ,  postupuje 1. zo skupiny, finále každý s každým 
o  12 = 3+3+3+3....16=4+4+4+4, postupuje 1. zo skupiny , 

semifinále, víťazi postupujú do finále, porazení zápas o 3.miesto 

 Nad 16 účastníkov mix rozdelenia do skupín a vyraďovací systém bez 
repasáže. 

 

Organizátor si vyhradzuje možnosť zlučovať kategórie .  

 Prihlásený pretekár sa preukáže pri nástupe platným preukazom SZK .  

 Ostaršenie je povolené max. o 1 rok. Pretekár môže štartovať len 
v jednej vekovej kategórii a  len v jednej hmotnostnej kategórii .  

 Maximálny váhový rozdiel oproti prihlásenej kategórii môže byť +/-1kg. 
Váži sa v spodnej časti karate-gi a tričku, len v prípade podnetu 
akéhokoľvek rozhodcu alebo člena výpravy. 

 Časový rozpis ( podľa vekových kategórií ) bude zverejnený po ukončení 
e-registrácie.  

 Rozhodcov na súťaž nominuje organizátor. Odmena podľa sadzobníka 
SsZK 

 

Organizátor:  Slovenský zväz karate 

Usporiadateľ:  ŠK CMK Banská Bystrica a  

Stredná športová škola v Banskej Bystrici 

 

http://www.sutazekarate.sk/


 

 

Súťaž sa koná vďaka finančnej podpore mesta Banská Bystrica , Sport resortu Slovenka Moštenica - 

Kyslá, Inn Wellnes Banská Bystrica , Motor-Car spol. s r. o. , pod záštitou Stredoslovenského zväzu 

karate ,Slovenského zväzu karate a v spolupráci  Strednej športovej školy v Banskej Bystrici a ŠK 

Centra Mládeže –Karate Banská Bystrica. 

 

 
ŠTK  :  Mária Černá   +421 948 124 021         maria.cerna.cmkbb@gmail.com 
Riaditeľ  súťaže : Kalčok Ján      +421 910 947 484  kalcok@sgbb.edupage.org 
 


