
BRATISLAVSKÁ  ÚNIA  KARATE
BÚK

______________________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Bratislavský pohár mládeže 2. kolo
26. marec 2023 (nedeľa)

Miesto konania:  Spoločenský dom, Cintorínska ul. 13, Viničné, 
Organizátor  :  Slovenský zväz karate
Poverený usporiadateľ súťaže  :   Bratislavská únia karate v spolupráci s TJ Rapid Bratislava, 

Program prezentácie:
bude prebiehať ONLINE na stránke 
http://sutazekarate.sk
Online registrácia bude uzavretá 23.03. 2023 o 24:00!

Program súťaže:
9.30 OTVORENIE
9.40 súťaže jednotlivcov KATA, 
Po skončení súťaží kata 20 min prestávka.
Začiatok kumite o cca 11.30

Kata začiatočníci (5 - 13 rokov)
kategória vek STV
Chlapci do 5 rokov   Bez obmedzenia
Dievčatá do 5 rokov Bez obmedzenia
Chlapci 6-7 rokov Max. STV 6.kyu
Dievčatá 6-7 rokov Max. STV 6.kyu
Mladší žiaci 8-9 rokov Max. STV 6.kyu
Mladšie žiačky 8-9 rokov Max. STV 6.kyu
Starší žiaci 10-11 rokov Max. STV 6.kyu
Staršie žiačky 10-11 rokov Max. STV 6.kyu
Mladší dorastenci 12-13 rokov Max. STV 6.kyu
Mladšie dorastenky 12-13 rokov Max. STV 6.kyu

Kata pokročilí (6 - 13 rokov)
kategória vek STV
Chlapci 6-7 rokov Bez obmedzenia STV
Dievčatá 6-7 rokov Bez obmedzenia STV
Mladší žiaci 8-9 rokov Bez obmedzenia STV
Mladšie žiačky 8-9 rokov Bez obmedzenia STV
Starší žiaci 10-11 rokov Bez obmedzenia STV
Staršie žiačky 10-11 rokov Bez obmedzenia STV
Mladší dorastenci 12-13 rokov Bez obmedzenia STV
Mladšie dorastenky 12-13 rokov Bez obmedzenia STV

Povolené kata pre začiatočníkov a pokročilých sú v zmysle pravidiel SZK.
Zoznam kata detí 01.01.2019
Pre kategóriu 12-13 začiatočníci platí nasledovné:
- pre štýl godžu-ryu sú povolené najvyššie kata Sajfa a Seipai
- pre štýl šito ryu sú povolené najvyššie kata Bassai Dai a Seienchin,
Okrem toho sú povolené všetky nižšie povinné kata zo zoznamu detí, ale nesmú sa opakovať!
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Kumite začiatočníci (6 - 13 rokov)
kategória vek kumite/ hmotnosť Čas

(sek)
STV

chlapci 6-7 rokov - 22, -26, -30, +30 kg 60 Bez obmedzenia STV
dievčatá 6-7 rokov -20, -24, -28, +28 kg 60 Bez obmedzenia STV
mladší žiaci 8-9 rokov -26, -30, -34, +34 kg 60 Max. STV 6.kyu
mladšie žiačky 8-9 rokov -27, -32, -37, +37 kg 60 Max. STV 6.kyu
starší žiaci 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg 90 Max. STV 6.kyu
staršie žiačky 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg 90 Max. STV 6.kyu
mladší kadeti 12-13 rokov -40, -45, -50, -55, +55 kg 90 Max. STV 6.kyu
mladšie kadetky 12-13 rokov -42,-47,-52,+52 kg 90 Max. STV 6.kyu

Kumite pokročilí (8 – 13rokov)
kategória vek kumite/ hmotnosť Čas

(sek)
STV

mladší žiaci 8-9 rokov -26, -30, -34, +34 kg 60 Bez obmedzenia STV
mladšie žiačky 8-9 rokov -27, -32, -37, +37 kg 60 Bez obmedzenia STV
starší žiaci 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg 90 Bez obmedzenia STV
staršie žiačky 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg 90 Bez obmedzenia STV
mladší kadeti 12-13 rokov -40, -45, -50, -55, +55 kg 90 Bez obmedzenia STV
mladšie kadetky 12-13 rokov -42,-47,-52,+52 kg 90 Bez obmedzenia STV

Kata – kumite  14 rokov a viac

Katégoria Vek
Disciplína

KATA KUMITE
(hmotnostné kategórie)

čas

Kadeti
Kadetky
Juniori
Juniorky
Star. juniori -    U21
Star. juniorky-  U21
Seniori
Seniorky
Masters /muži
Masters, ženy

14-15 rokov
14-15 rokov
16-17 rokov
16-17 rokov
18-21 rokov
18-21 rokov
18 a viac
18 a viac 
35 a viac
35 a viac

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

  -52, -57, -63, -70, +70kg
-47, -54, -61,+61 kg
-55, -61, -68, -76, +76  kg
-48, -53, -59, 66, +66 kg
-60, -67, -75, -84, +84 kg
-50, -55, -61, -68, +68 kg
-60, -67, -75, -84, +84 kg
-50, -55, -61, -68, +68 kg
 BRH
 BRH

120 sek
120 sek
120 sek.
120 sek.
120 sek. (180)
120 sek. (180)
120 sek. (180)
120 sek. (180)
120 sek.
120 sek.

Kumite na terč (5 – 11 rokov) - len pre pretekárov, ktorí nebudú súťažiť v     kategórii kumite  
Experimentálna súťaž v kumite na terč: simulované útoky rukami a nohami na stojan s terčom
 – posudzovať sa bude presnosť a čistota techník úderov a kopov, športový prístup,
 sila vykonania, pretrvávajúca pozornosť. Súťažia naraz dvaja pretekári na samostatné terče.
Pretekári musia mať minimálne chrániče rúk a chrániče holení + papučky príslušnej farby!

Kategória Vek Hmotnosť Čas (sek) STV
chlapci do 5 rokov Bez rozdielu hmotnosti 30  Bez obmedzenia STV
dievčatá do 5 rokov Bez rozdielu hmotnosti 30  Bez obmedzenia STV
chlapci 6-7 rokov Bez rozdielu hmotnosti 30  Bez obmedzenia STV
dievčatá 6-7 rokov Bez rozdielu hmotnosti 30  Bez obmedzenia STV
mladší žiaci 8-9 rokov Bez rozdielu hmotnosti 30  Bez obmedzenia STV
mladšie žiačky 8-9 rokov Bez rozdielu hmotnosti 30  Bez obmedzenia STV
starší žiaci 10-11 rokov Bez rozdielu hmotnosti 30  Bez obmedzenia STV
staršie žiačky 10-11 rokov Bez rozdielu hmotnosti 30  Bez obmedzenia STV

V prípade nízkej účasti, si organizátor vyhradzuje právo zlúčiť chlapcov a dievčatá v     príslušnej   

vekovej kategórii.
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Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať v kata a kumite iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí). 

Experimentálna disciplína kumite na terč je určená len pre pretekárov, ktorí nebudú 

súťažiť v     kategórii kumite.   

Vylučovací systém s repasážou.

Platný preukaz SZK so známkou 2022/2023 a lekárskou prehliadkou starou max. 1 rok!

Body protektory pre všetky kategórie kumite.

Pre dievčatá 12 rokov a staršie sú povinné pod body protektorom aj dámsky chránič hrude!!!

Účastníci    : len kluby registrované v BÚK a pozvané kluby 

  Hlavný rozhodca  :  hlavného rozhodcu a rozhodcov turnaja deleguje rozhodcovská komisia BÚK. 

Štartovné              :  10 € jedna kategória,  dve kategórie 12 €,  tri a viac 14 €,

Pravidlá                :  podľa pravidiel WKF + doplnky BÚK. Súťažné kategórie sú s repasážou.

 Body protektory sú povinné pre všetky kategórie kumite!

 Dievčatá 12 rokov a staršie musia mať aj chrániče hrudníka!

  Ceny                    :  diplomy a medaily     

   

 
  

                     

                                                                                                                      Ing. Juraj TULEJA, CSc. v.r.
  predseda organizačnej komisie
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