
2. ŠK CMK sparring camp
400 m² tatami

Miesto: Sport resort Slovenka, Moštenica Kyslá www.sportresortslovenka.sk

Termín: 22. a 23. mája 2021

Poplatok a štartovné : 25 eur/ osoba v hotovosti na mieste/ v cene je obed a poplatok za sparring

camp.

Podmienky účasti: Platný preukaz člena SZK ( známka, lekárska prehliadka ), zaplatený

poplatok Covid protokol: zverejníme na www.sutazekarate.sk podľa aktuálnej situácie

Obmedzenia:

sobota kategórie do 14 rokov - Do haly majú povolený vstup len pretekári, rozhodcovia  a

tréneri počas celého trvania campu, t.z. od 8:30 22.5.2021 do ukončenia o 18:00. Každý

klub má povinnosť zabezpečiť účasť trénera.

nedeľa kategórie nad 14 rokov - Do areálu majú povolený vstup len pretekári, rozhodcovia

a tréneri počas celého trvania campu, t.z. od 8:30 23.5.2021 do ukončenia o 18:00. Každý

klub má povinnosť zabezpečiť účasť trénera.

Registrácia na www.sutazekarate.sk : Do 15.5.2021 - 24:00, limitovaný počet účastníkov !!! 100!!!

Sobota 60 účastníkov, nedeľa 40 účastníkov .

Program: : Počas sparring campu budú účastníci rozdelení podľa vekových skupín nasledovne :

• U10, U12, U14 sobota

• U16, U18 nedeľa
Denný program:

• 8:30 – 9:00 registrácia, zaplatenie štartovného

• 9:30- 11:30 modelované zápasy

• 15:00 – 16:00 rozhodované zápasy

• 16:30- 18:00 rozhodované zápasy

Pravidlá:

Rozhodovať budú pozvaní rozhodcovia SZK. Je možné štartovať obidva dni. Ostaršenie je povolené

maximálne o 1 rok. Pre všetky kategórie nad 12 rokov platia pravidlá WKF, pre kategórie mladšie sú

platné pravidlá SZK. Systém rozhodovaných zápasov ( vylučovací, skupinový, prípadne každý s

každým) bude nastavený po skončení doobedného bloku a vzhľadom na počet účastníkov.

Rozhodcovia: Ubytovane , stravu a odmeny pre rozhodcov hradí organizátor. Zdravotný dozor

zabezpečí organizátor počas celého trvania campu.

Ubytovanie: www.sportresortslovenka.sk J. Poliaková 0918 101 934

Tešíme sa na Vašu účasť !

Organizátor : ŠK CMK Banská Bystrica



Mária Černá 0948 124 021 Ján Kalčok 0910 947 484


