
 

 

       
IV. ROČNÍK KARATE CUP BRVNIŠTE 2016 

DÁTUM: 28.5.2016 (sobota) 

MIESTO:   Brvnište (Obecný úrad) GPS 49.21433,18.426999 

PREZENTÁCIA: 8.30 – 9.15 hod. kata, kumite všetky kategórie 

ZAČIATOK:    09.30 hod. 

ORGANIZÁTOR: Karate Klub Brvnište  

USPORIADATEĽ: Karate Klub Brvnište -  Ján Garabík 0904864354 , jgarabik@gmail.com 

SÚŤAŽNÉ 

KATEGÓRIE A 

PODMIENKY 

 

 

KATA:   

 -chlapci a dievčatá spolu  6- 7 rokov 

 - mladší žiaci a mladšie žiačky spolu  8- 9 rokov  

 - starší žiaci a staršie žiačky spolu  10-  11 rokov  

 - mladší dorastenci a mladšie dorastenky spolu  12-  13 rokov  

 - starší dorastenci a staršie dorastenky spolu 14 – 15 rokov  

 - juniori a juniorky spolu  16 – 17 rokov  

 -muži a ženy spolu  nad 18 rokov  

Súťažiaci môžu cvičiť ľubovoľné KATA zo štýlov WKF, môžu aj opakovať, vzhľadom na 

nízke STV 

 

KUMITE:  

  -chlapci do 8 rokov OPEN 60 sek začiatočníci bez STV 

  -dievčatá  do 8 rokov OPEN 60 sek začiatočníci bez STV 

  -chlapci, 6-7  rokov, -26kg, +26kg - 60 sek 

  -dievčatá,  6-7rokov, -26kg, +26kg - 60 sek 

  - mladší žiaci, 8-9 rokov, -28kg, +28kg - 60 sek 

  - mladšie žiačky, 8-9 rokov,-30kg, +30kg - 60 sek 

  - starší žiaci, 10- 11 rokov, -35kg, +35kg - 60 sek 

  - staršie žiačky, 10- 11 rokov, -37kg, +37kg - 60 sek 

  - mladší dorastenci, 12-13 rokov, -50kg, +50kg - 90 sek 

  - mladšie dorastenky, 12-13 rokov, -45kg, +45kg -90 sek 

  - kadeti, 14-15 rokov, -60kg, +60kg - 120 sek 

  -kadetky, 14-15 rokov, -50kg, +50kg - 90 sek 

  - juniori, 16-17 rokov, -68kg, +68kg - 120 sek 

  - juniorky, 16-17 rokov, -55kg, +55kg - 90 sek 

  - seniori, +18 rokov, -75kg, +75kg -180 sek 

  - seniorky, +18 rokov, -57kg, +57kg -120 sek 

 

Je povolený 1 štart pretekára v kata a 1 štart 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. V prípade nižšieho počtu rozhodcov sa bude rozhodovať 

„systémom 2+1“. 

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

HL. ROZHODCA:   Nominuje organizátor 

ŠTK: Nominuje organizátor 

ROZHODCOVIA: Nominuje organizátor 

HRADENIE 

NÁKLADOV:   

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

náklady svojich klubov. 

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

ŠTARTOVNÉ:   Jedna katategória:10 EUR / druhá kategória: 5 EUR 

SÚPISKY: Registrácia je do 26.5.2016  na : www.sutazekarate.sk   

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. 

 

PROPOZÍCIE A POZVÁNKA 

http://www.sutazekarate.sk/

