
Slovenský zväz karate 
člen WKF & EKF, SOV 

 

Informácie: tel.č: ++421249249132, gsm: ++421903692095, fax No ++421249249539 

e-mail: karate@karate.sk   http://www.karate.sk 
 

Vás srdečne pozýva na medzinárodný turnaj 

 

14. ROČNÍK EURÓPSKEHO POHÁRA MLÁDEŽE  
 

Dátum turnaja:   12. jún 2010 (Sobota) 

Miesto konania:         Bratislava, Športová hala Pasienky 

     Trnavská cesta 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
 

Pravidlá:                     WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta 
 

Rozhodcovia:    Nominovaní Komisiou rozhodcov SZK 
  
Štartovné:   12 € za kategóriu (kata alebo kumite) 

 15 € za dvojitý štart (kata aj kumite) 
     

Uzávierka:                   súpisky treba zaslať najneskôr do 7. júna 2010   
     

Ubytovanie       svoje požiadavky nahláste do 7. júna 2010  

    na adresu SZK: karate@karate.sk  
 

 

Systém súťaže:  pravidlá  WKF s doplnkami Organizačnej komisie 

  SZK 
 

Šitei kata: od  5  do 9 rokov    len tokui kata, pretekár počas súťaže 

 musí vykonať minimálne 2 kata 

                       od 10 do 11 rokov  Gekisai Dai 1 – 2, Hean (Pinan)  Shodan, 

 Nidan, Sandan,Yondan   

                       od 12 do 13 rokov  môže cvičiť žiacke kata ako 10-11 

 roční alebo kata WKF 

 od 14 rokov starší - kata z  oficiálneho zoznamu  WKF 

 

Tokui kata      v kategóriách 14 roční a starší môžu cvičiť kata len z  

    oficálneho zoznamu kata WKF 

 

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v 

deň súťaže. Každý pretekár môže štartovať len v jednej vekovej 

kategórii. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz 

SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu 

prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na 

www stránke SZK www.karate.sk 
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Súťažné kategórie: 

 
 

KATEGÓRIE          VEK      VÁHOVÉ KATEGÓRIE   DISCIPLÍNA   ČAS  
 

dievčatá, chlapci                                   5 -  7                                -20, -24, -28, +28kg kata, kumite 
60 sec. 

chlapci  8 -  9 -24, -28, -32,  +32kg kata, kumite 
60 sec. 

dievčatá   8 -  9 -25,-30,-35, +35 kg    kata, kumite 
60 sec.    

mladší žiaci                               10 -11                               -30, -35, -40, +40 kg kata, kumite 
60 sec. (90 sec.) 

mladšie žiačky 10- 11 -35,-40, +40 kg kata, kumite 
60 sec. (90 sec.) 

starší žiaci       12- 13 -40,-45, -50, +50 kg kata, kumite 
60 sec. (90 sec.) 

staršie žiačky 12- 13 -40,-45, +45 kg kata, kumite 
60 sec. (90 sec.) 

dorastenci                                14 -15    -52, -57, -63, -70, +70 kg kata, kumite 
120 sec. (90 sec.) 

dorastenky 14 -15 -47,-54,+54 kg    kata, kumite 
120 sec. (90 sec.) 

juniori                                 16 -17                       -55, -61, -68, -76, +76 kg kata, kumite 
120 sec. (90 sec.) 

juniorky 16 -17 -48,-53,- 59, +59 kg kata, kumite 
120 sec. (90 sec.) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TURNAJA:    
 

08.00 - 08.50   Prezentácia kata všetky kategórie       

08.50 – 11.00      Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie  

09.00 - 11.00   Kata - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.  

11.00 - 11.30   Slávnostné otvorenie turnaja  

11.30       Kumite - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.  
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14. ROČNÍK EURÓPSKEHO POHÁRA MLÁDEŽE  

- Súpiska - 
 

 

Klub / Krajina:        __________________________________________________________________ 

 

Adresa:                       __________________________________________________________________  

                                 

tel.fax., e-mail:               __________________________________________________________________ 

 

Tréner:                         __________________________________________________________________                                 

 

Vedúci výpravy:       __________________________________________________________________ 

 

Meno rozhodcu:            _________________________________________________________________ 

   

Počet (pax) ubytovanie:  _________________________________________________________________ 

 

 

                                            

                     Priezvisko & Meno         Dátum narodenia     Ž/M      kata      kumite      váha      družstvo 

1.         

2.         

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        
 

 

 

 

 

Dátum:______________________________              Podpis _____________________________  

 
 

Súpisky zasielajte do 7. júna 2010  na adresu zväzu:  
 

 

Slovenský  zväz  karate, Junácka 6,  832 80 Bratislava  

E-mail: karate@karate.sk, Fax: ++421249249539  

 
V prípade akýchkoľvek iných otázok alebo nejasností nás kedykoľvek kontaktujte 

 

S pozdravom 
 

Peter Baďura                                                                 Ing. Daniel LÍŠKA 

                              viceprezident SZK         prezident SZK 


