
 

 

 

Súťaž sa koná vďaka finančnej podpore mesta Banská Bystrica  a  Stredoslovenského zväzu karate. 

 

 

 

Turnaj 2. Sport Resort Slovenka Cup  v karate 
Dátum Sobota 19. februára 2022  9:30 

 E-Registrácia do 15.2.2022 

 Počet účastníkov obmedzený podľa aktuálnych Covid opatrení. 

 Štartovné uhraďte na účet ŠK CMK BB  SK68 1100 0000 0026 2177 9300  
do 17.2.2022 !!! Každá zmena v súpiske po ukončení e-registrácie, bude 
penalizovaná sumou 10 eur. 

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

Štartovné 20  eur 

e- registrácia www.sutazekarate.sk   19.1 – 15.2. 2022 

Počet 
účastníkov a 
ceny 

Max. počet účastníkov 100 
Účastníci na 1. 2. a 3. mieste získavajú medaily. 

Covid protokol  Vyplnený zdravotný dotazník zákonným zástupcom ( nie je potrebné 
overenie notárom ). 

 Povinný AG test max. 48 h , t. z. akceptujeme test zo štvrtku, piatku, 
alebo zo soboty. 

 Vstup divákov zakázaný. 

Disciplíny Kumite 

Váhové 
kategórie 

 U14 ml. kadeti -40 kg, -45kg, -50 kg, -55kg, +55kg / 120 s. 

 U14 ml. kadetky -38kg, -43kg, -48kg, -53kg, +53kg/ 120 s. 

Pravidlá 
a organizácia 
súťaže 

Pravidlá SZK.  
Organizácie súťaže: 

 5 a menej účastníkov, systém každý s každým ( jedno tretie miesto ).  

 6 -10 olympijský systém, dve skupiny po 3-5 účastníkov ( dva 3. miesta ). 

 Nad 10 účastníkov vyraďovací systém, plná repasáž ( dva 3. miesta ). 
 

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 len v 
jednej vekovej kategórii a  len v jednej hmotnostnej kategórii .  
• Maximálny váhový rozdiel oproti prihlásenej kategórii môže byť +/-1kg. 
Váži sa v spodnej časti karate-gi a tričku.  
• Časový rozpis ( podľa vekových kategórií ) bude zverejnený po ukončení 
e-registrácie.  

 Rozhodcov nominuje SsZK.  
 
ŠTK                            Mária Černá   0948 124 021   maria.cerna.cmkbb@gmail.com 
Riaditeľ  súťaže       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/

