
 
                     

pozýva na  

 

SLOVENSKÝ POHÁR 
U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML. DORASTENCOV 

1. kolo 

 
 

Dátum:        21. septembra 2019  - Sobota – od 09.00 hod. 

 

Miesto konania:  Košice –  Športová Aréna (SOŠ železničná), Palackého 14 

                                 

Usporiadateľ:    VÚKABU  - J. Valenta: 0905/753 524, e-mail: jvalenta@centrum.sk 

- F. Kretovič: 0905/321899, e-mail: karate.kretovic@gmail.com 

- P. Bozogáň: 0907/927 132, e-mail: dorka@extel.sk  

                             

Organizátor:      SZK 

 

Štartovné:        18,- € za pretekára  

 

Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!! 

 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári - členovia SZK, ktorí sú zaregistrovaní v príslušných 

kluboch v informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk  

 

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

www.sutazekarate.sk, podľa návodu v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE. 

V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na:  

Ľubomír Striežovský -  0948/020 527, prípadne Ľubor Setnický - 0903/910 905 

 

Online registrácia bude možná do 18.09.2019 (STREDA) do 24:00 hod.! 

 

Upozorňujeme kluby na úpravu obmedzenia štartov pre Slovenský pohár i Majstrovstiev 

Slovenska U21, juniorov, dorastencov a ml. dorastencov v kategóriách začiatočníkov. 

 

V kategóriách začiatočníkov môžu nastúpiť len pretekári s STV maximálne 7. kyu (vrátane), 

ktorí doposiaľ v predchádzajúcich ročníkoch súťaží Slovenského pohára a Majstrovstiev 

Slovenska U21, juniorov, dorastencov a ml. dorastencov štartovali len v jednom roku.  

To znamená, že akonáhle už pretekár štartoval v niektorej z uvedených súťaží v dvoch 

kalendárnych rokoch, môže štartovať  už len v kategóriách pokročilých. 

!!! V novozaradených kategóriách kata 12-13 ročných začiatočníkov pre štýl Godžu-rju je 

povolené najvyššie kata Sajfa. Pre štýl Šito-rju a Šotokan súborné cvičenia Bassaidai 

a Džijon. Okrem uvedených sú povolené všetky nižšie kata, nesmú sa však opakovať !!! 

 

POZOR!!! – nahranie pretekárov do systému je možné len cez klubové kontá na 

www.sutazekarate.sk – pretekári musia byť zaregistrovaní  na  stránke  www.sutazekarate.sk 

pod hlavičkou svojho klubu. Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná.  
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3.  Váženie a kontrola preukazov jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať 

priamo po nástupe na tatami pred začiatkom zápasov pre danú kategóriu. 

 

!!!! Pretekári sa však môžu odvážiť aj pred súťažou kumite pri stolíku ŠTK, a ak splnia 

limit hmotnostnej kategórie, do ktorej sú prihlásení, môžu dostať o tom potvrdenie, 

ktorým sa potom preukážu rozhodcom na tatami a táto navážená hmotnosť im bude 

uznaná.  

 

Ak pri kontrole váženia na tatami nemá pretekár hmotnosť zodpovedajúcu kategórii, v inej 

kategórii nastúpiť už nemôže! 

!!! Pretekári musia nastúpiť na váženie tak, ako budú  ustrojení na zápas – teda v karate gi, 

s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel !!! Tolerancia hmotnosti je 2000 gramov. 

 

Posledný termín zmeny hmotnostnej kategórie v kumite je 90 minút pred začatím 

kategórie podľa timetable. Po tomto čase už nie je možné pretekára preradiť do inej 

kategórie! 

 

Ak sa pretekár nie je schopný preukázať preukazom SZK môže mu byť umožnený štart za 

nasledovných podmienok: 

 

a) preukáže sa digitálnym zobrazením (napr. v mobile, resp. mobile rodiča) strany 3 

s fotografiou a strany 28 s dátumom lekárskej prehliadky, 

 

b) preukáže sa zaplatením sankčného poplatku vo výške 10,- €. 

 

4. V prípade ak bude v individuálnych kategóriách kata a kumite menej ako 5 pretekárov, budú 

prebiehať zápasy systémom každý s každým.  

 

5. Pretekári môžu mať na karate gi označenie klubovej príslušnosti, alebo reklamy v zmysle 

pravidiel. 

 

6. V kumite kategórii starší juniori a staršie juniorky sú zaradené kategórie OPEN. 
 

  Program prezentácie:  

 
07.30 – 08.45 hod. KATA  všetky kategórie  

09.15 – 11.00 hod. KUMITE  všetky kategórie 

 

Program súťaže:  
09.00 hod.        - súťaž  KATA  

Cca 10.45 hod. - Slávnostné otvorenie 

11.00 hod.        - KUMITE  ml. dorastenci a dorastenky – 

začiatočníci, pokročilí 

                         - KUMITE  kadeti a kadetky 

                         - KUMITE  dorastenci a dorastenky 

                      - KUMITE  st. juniori a juniorky 

Kategória:  Vek:  Kata  Kumite - vylučovací systém  Kumite čas [sec]  
Starší juniori  18-20 rokov  + -60, -67, -75, -84, +84 kg, OPEN 180 

Staršie juniorky  18-20 rokov  + -50, -55, -61, -68, +68 kg, OPEN 180 

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

Juniorky  16-17 rokov + -48, -53, -59, +59 kg 120 

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

Dorastenky  14-15 rokov + -47, -54, +54 kg 120 

Ml. dorastenci pokročilí 12-13 rokov  + -40, -45, -50, -55, +55 kg 120 

Ml. dorastenky pokročilé 12-13 rokov  + -40, -45, -50, +50 kg 120 

Ml. dorastenci začiatočníci 12-13 rokov  + -40, -45, -50, -55, +55 kg 120 

Ml. dorastenky začiatočníčky 12-13 rokov  + -40, -45, -50, +50 kg 120 

 

 



 
 

Systém súťaže: 

- Podľa platného súťažného poriadku,  pravidlá  WKF s dodatkom SZK.  Vylučovací 

s repasážou.  

- Ostaršenie  povolené maximálne o 1 rok pre kumite.    

- Povolený je len jeden štart v kata a jeden štart v kumite.  

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

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

 

UPOZORNENIE: 

- Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK 

(zn. Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)  

- V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.   

- Vyhlasovanie víťazov bude priebežné. 

- Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o +/- 

30min..  

- Tréneri resp. asistenti, môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) 

s označením klubovej príslušnosti a platnou kartičkou SZK! 

- Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk     
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