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Východoslovenská únia karate a bojových umení 
Štúrova 32, 040 01 Košice 

www.vukabu.sk 
 

 

 

POZVÁNKA 
na 

MAJSTROVSTVÁ VÚKABU 
detí a mládeže 

 
 
Organizátor   : VÚKABU   

Usporiadateľ  : VÚKABU 
Dátum konania : 5.5.2018 (sobota) 

Miesto konania : SOU železničné, Palackého 14, Košice 

Prezentácia  : 8:30 – 8:45 hod. 

Registrácia  : len cez www.sutazekarate.sk , uzávierka je 4.5.2018 o 24:00 hod. 

Začiatok súťaže : 9:00 hod. 

Štartovné  : 10,- € / pretekár; 10,- € / družstvo. 

Ceny   : 1. – 3. miesto = medaila a diplom 

Informácie  : dorka@extel.sk ;   0907 / 92 71 32 – Ing. Peter Bozogáň 

 
 

Kategórie KATA: Vek: KATA začiatočníci (STV): KATA pokročilí (STV): 
Chlapci do 5rokov vrátane max. 7.kyu --- 

Dievčatá do 5rokov vrátane max. 7.kyu --- 

Chlapci 6-7 rokov max. 7.kyu bez obmedzenia 

Dievčatá 6-7 rokov max. 7.kyu bez obmedzenia 

Mladší žiaci 8-9 rokov max. 7.kyu bez obmedzenia 

Mladšie žiačky 8-9 rokov max. 7.kyu bez obmedzenia 

Starší žiaci 10-11 rokov max. 7.kyu bez obmedzenia 

Staršie žiačky 10-11 rokov max. 7.kyu bez obmedzenia 

 
 

Kategórie KUMITE: Vek: Váha: Čas Zač. (STV) Pokr. (STV) 
Chlapci 6-7 rokov -22, -26, -30, +30 kg 60“ bez obmedzenia --- 

Dievčatá 6-7 rokov -20, -24, -28, +28 kg 60“ bez obmedzenia --- 

Mladší žiaci 8-9 rokov -26, -30, -34, +34 kg 60“ max. 7.kyu bez obmedzenia 

Mladšie žiačky 8-9 rokov -27, -32, -37, +37 kg 60“ max. 7.kyu bez obmedzenia 

Starší žiaci 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg 90“ max. 7.kyu bez obmedzenia 

Staršie žiačky 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg 90“ max. 7.kyu bez obmedzenia 

 
 

Kategória: Vek: Kata Kumite Čas STV 
Družstvá žiaci 8-9 rokov + BRH 60“ bez obmedzenia 

Družstvá žiačky 8-9 rokov + BRH 60“ bez obmedzenia 

Družstvá žiaci 10-11 rokov + BRH 60“ bez obmedzenia 

Družstvá žiačky 10-11 rokov + BRH 60“ bez obmedzenia 
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Inštrukcie pre súťaž kategórií detí - KARATE AGILITY:  
1.Vekové kategórie: 5,6,7,8,9,10,11 rokov.  
 
2.Bližšie informácie, grafické vizualizácie, ukážky, nájdete na portáli SZK - www.karate.sk. resp. 
http://www.karate.sk/880/karate-agility/ 
Vylučovací systém s plnou repasážou (dve tretie miesta). 
Súťažiaci môžu štartovať v KATA resp. v KUMITE iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí). Dvojitý štart 
(začiatočníci + pokročilí) je zakázaný. 
 
Systém súťaže podľa pravidiel WKF s doplnkami organizátora *.  
Kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. 
Ostaršenie v kata aj v kumite je platné maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).  
Každý klub môže odprezentovať len jedno družstvo kata a jedno kumite v jednej vekovej kategórii. 
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. 

 
Tolerancia hmotnosti pre kategórie je 1200 gramov.  
Pretekári sa musia vážiť minimálne v karate gi. Na váženie môžu nastúpiť bez opasku a všetkých chráničov, alebo aj s 
opaskom a chráničmi, ak sa zmestia do hmotnostnej tolerancie 1200 gramov. 
 
UPOZORNENIE: 
 
V kategóriách 5 – 11 ročných je používanie štátneho znaku na karate gi ZAKÁZANÉ !  
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované WKF. 
Chrániče zubov a  farebné chrániče rúk sú povinné. Používanie chráničov holení je povinné - v prípade, že nie je farebné 
rozlíšenie, môžu byť použité biele. 
Body protektory vo VÚKABU sú doporučené. Na MSR budú už povinne. 

 
* Zmeny vyhradené ! 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Imrich Bácskai, tajomník VÚKABU, v. r. 


