
                        Organizátor:   Slovenský zväz karate    

Usporiadateľ: Západoslovenský zväz karate, KK Triumph ŠURANY

                                                     POZÝVAJÚ  

na  M-ZsZK  ml.+st.dorastu, juniorov, U21 a 

2.kolo Západoslovenského pohára  seniorov a detí do 11 rokov

Termín konania             14.5.2022 

Miesto konania  :          ŠH , Bernolákova 2837, ŠURANY

Registrácia pretekárov:  na www.sutazekarate.sk

Prezentácia :                   začiatok od  8.30 hodine viď. časový rozpis súťaže 

Slávnostné otvorenie:     o 8.50 hod.

Začiatok súťaže  :      Kata o  09.00 hod.  

Súťaž. kategórie  :     podľa súťažného poriadku ZsZK  

Pravidlá :                  WKF s doplnkami SZK,  povinné chrániče u všetkých vekových  

                                  kategórií: rukavice, papučky modrej a červenej farby , chrániče 

                                  zubov, chránič trupu a ženy +chránič hrudníka

Podmien.účasti  :      otvorená súťaž pre členov ZsZK a SZK. Ďalej viď, ustanovenia 

                                  súťažného poriadku 

Štartovné             :    kata + kumite 10€, štart v ďalšej kategórii + 3€

Rozhodcovia       :    zúčastnený klub ZsZK zabezpečí minimálne jedného rozhodcu

    Je nutné aby sa rozhodcovia zúčastňujúci sa súťaže zaregistrovali do 12.5.2022 na
www.sutazekarate.sk

      UPOZORNENIE : osoba ktorá vstúpi na plochu vyhradenú pre zápasiská musí mať
registračnú kartu KAUČA vydanú ŠTK ZsZK alebo SZK pre kluby zväzu súčasne musí
mať platný  preukaz ZsZK , SZK pre potvrdenie podmienok stanovených pre možnosť
kaučovania počas stretnutí jednotlivých pretekárov klubu. 

      Štartovné je nutné uhradiť za všetkých súťažiacich klubu naraz,  tak aby bolo
vystavené jedno potvrdenie o úhrade.  

                                                           S pozdravom

V Nových Zámkoch,  27.03.2022                                                          Erik Baďura v.r.



                                                       
Časový rozpis súťaže 

 Čas   Súťažná kategória Tatami
   číslo

Čas  Súťažná kategória Tatami
   číslo    

 08.50 Slávnostné otvorenie súťaže     

 09.00 Kata muži + ženy + U21     1 09.00
Začiatočníci aj pokročilí
Kata chlapci + dievčatá 12-13 2

09.00 Kata chlapci + dievčatá 14-15
  
     3 Kata chlapci + dievčatá 16-17  1

Kumite dievč.U21/-50, -55, -61, -68, +68 kg      2 Kumite chlap.U21/-60, -67, -75, -84, +84 kg  3
Začiatočníci a pokročilí
Kumite chlap. 12-13/ -40, -45, -50, -55,+50kg      1

Začiatočníci a pokročilí
Kumite dievč. 12-13/   -40, -45, -50, +50kg 2

Kumite chlap.14-15/ -52,-57,-63,-70, +70 kg      3 Kumite dievč. 14-15/  -47, -54,  +54 kg 1

Kumite dievč.16-17/ -48, -53, -59, +59 kg      2 Kumite chlap. 16-17/ -55, -61, -68,-76,+76kg  3

Kihon Ido chlapci+dievčatá 8-9      1 Kihon Ido chlapci + dievčatá 5, 6-7 2
Začiatočníci aj pokročilí
Kata chlapci + dievčatá 8-9       3

Začiatočníci aj pokročilí
Kata chlapci + dievčatá 5, 6-7  1

Začiatočníci aj pokročilí
Kata chlapci + dievčatá 10-11       2

 Začiatočníčky aj pokročilé
Kumite diev.6-7/ -20,- 24, -28, +28k 3

Začiatočníci aj pokročilí
Kumite chlap.6-7/ -22, -26, -30, +30kg       1

Začiatočníčky aj pokročilé
Kumite diev.6-7/ -20,- 24, -28, +28kg 2

Začiatočníčky aj pokročilé
Kumite diev.8-9/-27,-32, -37, +37kg        3 

Začiatočníci aj pokročilí
Kumite chlapci 8-9/ -26,- 30, -34, +34kg 1

Začiatočníci aj pokročilí
Kumite chlap.10-11/-30, -35, -40,+40kg       2

Začiatočníčky aj pokročilé
Kumite dievč. 10-11/ -30, -35, -40, +40kg 3

Kumite ženy-50,  -55, -61, -68, +68kg       1 Kumite muži -60, -67,-75,-84,+84kg 3
 
        ČASOVÝ ROZPIS BUDE DOPLNENÝ PO UKONČENÍ REGISTRÁCIE  12.5.2022

UPOZORNENIE !!!

Registrovaní súťažiaci v Kata sa musia dostaviť na súťaž minimálne  tridsať (30) minút pred
začatím súťaží v ich vekových kategóriách a prezentovať sa u ŠTK. 

Registrovaní súťažiaci v Kumite sa musia dostaviť na súťaž minimálne jednu (1) hodinu pred
začatím súťaží v ich vekových kategóriách a prezentovať sa u ŠTK.   


