
 

 

Turnaj 1. Ročník pohára SŠŠ v Banskej Bystrici v karate 
Dátum 

Sobota 19. júna 2021 9:00 
Registrácia a zaplatenie štartovného ( len zástupcovia klubov ) 

 Piatok 18:00 - 19:00 kata, kumite  

 Sobota 8:00 - 9:00 kata, kumite 

Miesto Športová hala SŠŠ , Tr. SNP 54 , Banská Bystrica 97401 

Štartovné 15 eur/ každá ďalšia kategória +5 eur 

e- registrácia www.sutazekarate.sk   31.5 – 11.6.2021 

Počet 
účastníkov a 
ceny 

Max. počet účastníkov 250 
Účastníci na 1. 2. a 3. mieste získavajú medaily. Najúspešnejší klub podľa 

olympijského bodovania získava pohár SŠŠ v Banskej Bystrici.  

Covid protokol Vyplnený zdravotný dotazník zákonným zástupcom ( nie je potrebné overenie 
notárom ), vstup divákov zakázaný. 

Disciplíny Kata, kumite 

Kategórie Kata:  

 U8  chlapci / dievčatá 

  U10  ml. žiaci / ml. žiačky 

 U12  st. žiaci / st. žiačky 

 U14 ml. kadeti / ml. kadetky 

Kumite:  

 U8 chlapci  -26 kg, +26 kg / 60 s. 

 U8 dievčatá -27 kg, +27 kg / 60 s. 

 U10 ml. žiaci -26 kg, -30 kg, -34 kg, +34 kg / 90 s. 

 U10 ml. žiačky -27 kg, -32 kg, -37 kg, +37 kg / 90 s. 

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

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

 U14 ml. kadeti -40 kg, -50 kg, +50 kg / OPEN / 120 s. 

 U14 ml. kadetky -40 kg, -50 kg, +50 kg / OPEN / 120 s. 

Pravidlá Kata: 
Rozhodovanie na známky v rozsahu od 5-10, 5 rozhodcov, dvojkolová súťaž , do 
finálového kola postupuje prvých 8 pretekárov.   

Kumite: 
Pravidlá SZK, pre kategórie U8 postačujú chrániče holení v bielej farbe. Vesta je 
povinná ( môže byť aj na kimone ). Plná repasáž, v prípade 5 a menej účastníkov 
systém každý s každým ( jedno tretie miesto ).  

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 v rámci vekovej kategórie len v jednej hmotnostnej 
kategórii ( okrem U14 OPEN ). Časový rozpis ( podľa vekových kategóriách ) bude 
zverejnený po ukončení e-registrácie.  
 
 
ŠTK                            Mária Černá   0948 124 021   maria.cerna.cmkbb@gmail.com 
Organizačná časť     Kalčok Ján      O910 947 484  kalcok@sgbb.edupage.org 
 

Organizátor:  Slovenský zväz karate 

Usporiadateľ:  ŠK CMK Banská Bystrica a  

Stredná športová škola v Banskej Bystrici 

 

http://www.sutazekarate.sk/

