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Dovoľujeme si Vás pozvať na 15. ročník 
medzinárodného turnaja karate

Kachikan Cup 2019
16. 3. 2019

Dátum:    16. 3. 2019 – SOBOTA 

Miesto konania:   Mestská športová hala na Klokočine, Dolnočermánska ul.105, 
Nitra 94901

Usporiadateľ:    ŠK karate Kachi Nitra

Monika Uriková Višňovská 0903234087, monikavis@kachi.sk

Štartovné:    15 EUR za jednu kategóriu, 20 EUR ( kata a kumite )

Povolený je aj dvojitý štart v dvoch vekových kategóriách , avšak druhý štart sa platí 
v plnej sume 15 EUR /kategória

Registrácia:   online, v hale príde súpisku potvrdiť iba COACH za celý tím 8:00-8:45 
(kata) do 10:30 kumite

Začiatok suťaže:    9:00 hod.

Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!! 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť iba členovia SZK ( domáci pretekári ) a členovia WKF 
( zahraniční pretekári )

2. Registrácia pretekárov pre všetky kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke     

                                                www.sutazekarate.sk   

Online registrácia bude možná len do 13.03.2019 (STREDA) do 24:00 hod.! 

 Na mieste už nebude možné doregistrovať žíadnych pretekárov

3. Váženie  jednotlivých pretekárov do kategórií kumite bude prebiehať priamo po 
nástupe na tatami pred začiatkom zápasov pre danú kategóriu. 

Pretekári musia nastúpiť na váženie tak, ako budú ustrojení na zápas - teda v karate gi, 
s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidel. Tolerancia hmotnosti je 1200 
gramov ( spolu so všetkými chráničmi ). 

4. V prípade, ak bude v individuálnych kategóriách kata , či kumite menej 
ako 5 pretekárov, budú prebiehať zápasy systémom každý s každým. 

5.  Prístup na súťažnú plochu bude povolený len v športovej obuvi! 



Kategórie:

Kata

Kumite

Dievčatá do 5 rokov

Chlapci do 5 rokov

Dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky

Dievčatá 6-7 rokov pokročilé

Chlapci 6-7 rokov začiatočníci

Chlapci 6-7 rokov pokročilí

Dievčatá 8-9 rokov začiatočníčky

Dievčatá 8-9 rokov pokročilé

Chlapci 8-9 rokov začiatočníci

Chlapci 8-9 rokov pokročilí

Dievčatá 10-11 rokov začiatočníčky

Dievčatá 10-11rokov pokročilé

Chlapci 10-11 rokov začiatočníci

Chlapci 10-11 rokov pokročilí

Dievčatá 12-13 rokov

Chlapci 12-13 rokov

Kadetky 14-15 rokov

Kadeti 14-15 rokov

Ženy nad 16 rokov

Muži nad 16 rokov

2019

Dievčatá 6-7 rokov:

-20kg, -25kg, nad 25 kg

Dievčatá 8-9 rokov začiatočníčky: 

-30kg, -35 kg, nad 35 kg

Dievčatá 8-9 rokov pokročilé: 

-30kg, -35 kg, nad 35 kg

Dievčatá 10-11 rokov začiatočníčky: 

-32kg, -38kg, nad 38kg

Dievčatá 10-11 rokov pokročilé: 

-32kg, -38kg, nad 38kg

Dievčatá 12-13 rokov: 

-43kg, -50kg, nad 50 kg

Kadetky 14-15 rokov :

-47 kg, -54 kg, nad 54 kg

Juniorky 16-17 rokov:

-55kg, -60kg, nad 60 kg

Ženy OPEN

Chlapci 6-7 rokov:

-25kg, -30kg, nad 30 kg

Chlapci 8-9 rokov začiatočníci:

-28kg, -35 kg, nad 35kg

Chlapci 8-9 rokov pokročilí:

-28kg, -35 kg, nad 35kg

Chlapci 10-11 rokov začiatočníci:

-32kg, -38 kg, nad 38kg

Chlapci 10-11 rokov pokročilí

-32kg, -38 kg, nad 38 kg

Chlapci 12-13 rokov :

-43kg, -50 kg, nad 50 kg

Kadeti 14-15 rokov:

-60 kg, -67 kg , nad 67 kg

Juniori 16-17 rokov:

-65 kg, -73 kg, nad 73 kg

Muži Open
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Systém súťaže jednotlivcov: 

l Súťažiaci môžu štartovať v KATA a v KUMITE iba v jednej výkonnostnej kategórii 
(začiatočníci do 7.kyu, ktorí nesúťažia dlhšie ako dve sezóny , alebo pokročilí), avšak 
môžu štartovať v dvoch vekovo odlišných kategóriách, max. ostaršenie o 1 rok

l Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez 
obmedzenia

l Súťaž kata bude prebiehať podľa platných pravidiel SZK, cvičia sa iba schválené kata 
zo zoznamu podľa príslušných kategórií 

l Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací 
systém s plnou repasážou. 

l Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať). 

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

l Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

UPOZORNENIE: 

l Chrániče sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované SZK 
(zn. Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné) 
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