
 
Propozície na 

11. ročník Turnaja nádejí 
  

Organizátor: Karate Klub Sabinov 
 
Dátum konania: 23.09.2017  
 
Miesto konania: Mestská hala Sabinov alebo ZŠ 17.novembra 31 / vstup do telocvične je zo 
zadnej časti sprava /   
 
Prezentácia: 8:00 - 8:35 
 
Informácie: 0911 157 709 – Ing.Marek Zborovjan, 0948 343 830 – Bc.Beáta Futejová  
 
PROGRAM:    

1. Slávnostné otvorenie:  8:45 hod. 
2. Súťaž kata:   9:00 – 12:00 hod. 
3. Prestávka:   12:00 – 12:30 hod. 
4. Súťaž kumite:   12:45 – cca 15:30 hod. 
5. Vyhlásenie výsledkov  
6. Ukončenie súťaže  cca 17:00 hod. 

 
 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: 
 

 
kategória - vek     KATA  KUMITE (kg) 

deti (max. 7. kyu vrátane)                                                                  60s 

 deti chlapci 5-7 rokov      áno  -24, + 24    

 deti dievčatá 5-7 rokov   áno  -24, + 24 

žiaci (max. 7. kyu vrátane)                                                    90s 

 chlapci 8-9 rokov    áno  -30, +30                       

 dievčatá 8-9 rokov    áno  -30, +30                      

žiaci (max. 7. kyu vrátane)                                                    90s 

 ml. žiaci 10-11 rokov    áno  -35; -40; +40               

 ml. žiačky 10-11 rokov   áno  -35; -40; +40 

 st. žiaci 12-13 rokov    áno  -45; -50; +50 

 st. žiačky 12-13 rokov   áno  -40; -45; +45 

doplnenie 

kadeti (max. 4. kyu vrátane)                                                              120s 

 kadeti 14-15 rokov    áno  -60; +60 

 kadetky 14-15 rokov    áno -50; +50 

 
 
 Váhové kategórie sa môžu zmeniť podľa počtu súťažiacich v danej kategórii preto vás ٭
prosím o presné váhy súťažiacich- námatkovo budeme vážiť 
 
❖ Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. 
❖ Povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok. 
❖  Štartovné 3euro/OSOBA. 
 
 



PRAVIDLÁ: 
 

- podľa pravidiel WKF a doplnkov SZK a VÚKABU s úpravou: V kategóriách deti a začiatočníci    
a jedna kata môže cvičiť aj viackrát, nie však za sebou .Povinné kata nie sú určené (platí pre všetky 
kategórie). Kata (v kategórii jednotlivci) až po medailové boje cvičia obaja pretekári naraz - platí len pre 
kategórie deti a mladších žiakov (začiatočníci aj pokročilí) jednotlivci. 
 

- chránič hrudníka nie je povinný /platí pre všetky kategórie/; 5-7 roční = len chrániče rúk farebné; 8-9 
roční začiatočníci = chrániče rúk farebné + chránič zubov; ostatní komplet: zuby, ruky, priehlavky, 
chodidlá, hruď v príslušnej farbe! 

 
- účasť rozhodcov zabezpečí každý klub min. 2  pomocní aj bez platnej licencie – alebo dohodou 
  3 rozhodcovia na jedno zápasisku 
 
- súťaž prebehne vyraďovacím spôsobom (pavúk) skrátená repasáž 

 
 

 

 

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

štartovať len v jednej kategórii: kata/kumite  

Povinná lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.  

 

PRAVIDLÁ pre Žiacku ligu: 

 

 

Čas trvania zápasov pre turnaj: 

deti ....................60 sekúnd    chlapci , žiaci........................90 sekúnd 

kadeti ..................... 120 sekúnd 

 

 

Všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na 

vlastnú zodpovednosť! 

 

!!! Prosím informovať všetkých, aby pri vchode do telocvične si očistili obuv z dôvodu  špeciálnej 

podlahy v telocvični !!! za pochopenie Ďakujem 

 

 

 

 

 

Zmeny vyhradené! 

Sabinov, 30.6.2017 Spracoval: Ing. Marek Zborovjan 
 

 


