
SLOVENSKÁ SHITO RYU KARATE
                ASOCIÁCIA                   

17. ročník 

MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ SHITO RYU KARATE
ASOCIÁCIE 

  Kvalifikácia na 9th Shito ryu & Kobudo Bo Championships, ESHRKF  
a

2nd Shito ryu & Kobudo Bo Championships, WSSHRF
 ktoré sa uskutočnia 18. až 21.5.2023 v Rumunskej Oradei

    Postupové miesta: 3 pretekári v kategóriách 14-15,16-17,+ 18 rokov.
Počet postupových miest v kategóriách do 14 rokov, +35,+45,+55 rokov

bude upresnenný po uzavierke prihlášok WSSHRF a ESHRKF.  

                              
Prosíme Vás aby ste svojich  súťažiacich registrovali aj s priložením fotiek

tak aby sa v prípade postupu na M-ESHRKF a M- WSSHRF mohli tlačiť
vstupné kartičky 

 
na www.sutazekarate.sk 

               Informácie na:   tel.0356422082, gsm:0903737551  email: sshrka@gmail.com  
            

 



Termín konania:   26.3.2023  ( Nedeľa ) 

Miesto konania:    Športová hala, Bernoláková ulica, ŠURANY 

Program:               prezentácia pretekárov  - 08.15 hod.  začína kategóriou kata detí atď. 
                               slávnostné otvorenie majstrovstiev - 8.30 hod.
                               Začiatok majstrovstiev  -08.40 hod.  kata detí, žiakov atď., viď. časový rozpis
                             

Podmienky:   Majstrovstiev sa zúčastňujú členské kluby SSHRKA a pozvané kluby. Pri prezentácii na 
                       súťaži sa vyžaduje platný preukaz s lekárskou prehliadou nie staršou ako 1 rok.       
  
Štartovné:     kategórie do   13 rokov  -  za registrovaného člena klubu v SSHRKA                      14€ 
                       kategórie do   13 rokov  - za neregistrovaného súťažiaceho                                    21€  
                       kategórie nad 13 rokov - za registrovaného člena klubu v SSHRKA                        18€
                       kategórie nad 13 rokov - za neregistrovaného súťažiaceho                                     25€
                       pri štarte vo viacerých súťažaných kategóriách +6 € za kategóriu                                 

Registrácia:    súťažné kategórie a registrácia je na stránke  www.sutazekarate.sk pretekár môže
byť registrovaný do jednej vekovej kategorie kata, kumite a Kobudo. 

Rozhodcovia:  Nominuje SSHRKA.

Upozornenie: účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím toho, že organizátor nezodpovedá za možný
úraz alebo zdravotné následky ktoré sa počas turnaja môžu prihodiť. 

SYSTEM:      Pravidlá rozhodovania WSSHRF s doplnkamy SSHRKA. V prípade časovej tiesne bude
môcť byť počas eliminačných kôl čas zápasu Kumite v kategóriách nad 10 rokov skrátený o 30
sekún. Zápasy o medailové umestnenia budú trvať riadne stanovený čas. 

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.   

http://www.sutazekarate.sk/

	SLOVENSKÁ SHITO RYU KARATE
	ASOCIÁCIA
	MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ SHITO RYU KARATE
	ASOCIÁCIE
	Registrácia: súťažné kategórie a registrácia je na stránke www.sutazekarate.sk pretekár môže byť registrovaný do jednej vekovej kategorie kata, kumite a Kobudo.
	Rozhodcovia: Nominuje SSHRKA.

