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Karate klub TIGAR - Skopje

http://karateklubtigar.blog.com.mk

рекламен матерјал “БОМАТ” тел: 02/3161-819

Kinzer



Место: Населба Маџари, Спортска сала Методија Андонов – Ченто

               О.У. Наум Наумовски – Борче

Дата: 13 Април 2013 год. Сабота

Организатор: Карате Клуб Тигар – Скопје

Време: 8:30 – 9:30  Пријавување

              9:30 – 10:00 Состанок на судиите и техничките комисии

            10:00 – 10:15 Постројување на екипите

                  10:15         Отварање на турнирот

                  10:30         Почеток на напреварувањето – кати екипно, кати поединечно и кумите поединечно

Котазација: Ката индивидуално – 600,00 денари (10 еур)

                        Кумите идивидуално – 600,00 денари (10 еур)

                        Ката + Кумите – 900,00 денари (15 еур)

                        Ката + Макивара – 900,00 денари (15 еур)

                        Ката екипно – 900,00 денари (15 еур)

Награди: Прво, второ и две трети места (медал и диплома)                                                         

Пехари за: Најмасовен клуб

                       Клуб со најмногу освоени медали (прво, второ и трето место)

                       Најдобар изведувач

                       Најдобра изведувачка

                       Најдобар Судија

На најатрактивниот кумите напреварувач/ка ке му биде доделен витешки орден ФИЛИП II.

Сите ката натпреварувачи кои се во возрасна категорија до 6 години, добиваат медал и диплома.

Обврски на учесниците:

          - Секој клуб одговара за здравствената состојба на своите натпреварувачи

          -   Организаторот не одговара за евентуални спортски повреди на напреварувачите

          -    За секој натпреварувач задолжително е заверен напреварувачки картон со слика и важечки 

лекарски преглед

           -   За натпреварувачите во кумите задолжителни се ракавици, штитници за нозе и штитник за

заби (забало)

           -   Во случај напреварувачот да настапи во погрешна возрасна и тежинска категорија – истиот ќе

биде дисквалификуван

           -   Индивидуално е дозволен настап само на една категорија кати и една категорија кумите

           -   Помлад натпреварувач може да се натпреварува екипно во кати само во една погорна категорија 

           -    Организаторот го задржува правото да спои или да испушти одредени категории во случај на мал

број на пријавени натпреварувачи

            -   Тренерите во сала задолжително треба да се во прописна спотска опрема и важечки тренерски картон

            -   Службени лица: Во соработка со КФМ ке бидат делегирани службените лица

Сместување:

- Хотел “МКЦ”

- Ноќевање 10 еур

Резервации: contact@hotelmhc.com

            

"Младински Културен Центар"

1000 Скопје, Македонија

Пријавите да се испратат најдоцна до: 12.04.2013 година до 20:00 часот

zoran.devisov@gmail.com

blaskotigar@yahoo.com

atanasovblagoj@yahoo.com

Добродојдовте во Скопје, Р. Македонија



Location: Suburb Madzari Sports Hall Metodi Andonov Cento 
    ES Naum Naumovski - Borce 
 
Date:       April 13, 2013. Saturday 
 
Organizer: Tigar Karate Club - Skopje 
 
Time:     8:30 - 9:30 Registration 
               9:30 - 10:00 Meeting of judges and technical commission 
               10:00 to 10:15 lining up the teams 
               10:15 Opening Tournament 
               10:30 Start of the competition - kata team, individual kata and individual kumite 
 
Costs :   Kata individual - 600,00 denars (EUR 10) 
               Kumite individual - 600,00 denars (EUR 10) 
               Kata + Kumite - 900,00 denars (EUR 15) 
               Kata + Makivara - 900,00 denars (EUR 15) 
               Kata Teams - 900,00 denars (EUR 15) 
 
Awards: First, second and two third places (medal and certificate) 
 
Trophies for :  
  Most massive club 
               Club with the most gold medals (first, second and third place) 
               Best performer - male 
               Best performer - female 
               Best Judge 
The most attractive kumite competitor will be awarded with a knightly ORDEN Philip II. 
All kata competitors who are in the age group up to 6 years are getting a medal and cerificate. 
 
Obligations of participants: 
- Each club is responsible for  the helt of their competitors . 
-The organizer is not responsible for any sports injuries of the competitors. 
- Each competitor must have verified contests picture card and valid. 
medical examination. 
-All competitors in kumite catagory must have gloves, leg protectors and rubber teeth protector. 
- If one competitor performances in the wrong age and weight category - he/she will 
be disqualified. 
- Individual performance is allowed only in one kata category and one kumite category . 
- Junior competitor can compete team kata in only one category above. 
- The organizer reserves the right to merge or omitted certain categories in case of small 
number of registered competitors. 
- Trainers  should wear regulate sport equipment and valid coaching cards. 
- Officials will be delegated In collaboration with KFM . 
 
 
Staying in: 
   - Hotel "MCC" 
   - One night 10 EUR 



Категории 

Ката поединечно / Kata individual 

ГОДИНИ / AGE FEMALE MALE КАТА ПРАВИЛА / KATA RULES 
6 години / 6 years A1 B1 Ученичка ката со можност за повторување 

во секој круг / Same kata can be repeated 
7 години / 7years A2 B2 Ученичка ката со можност за повторување 

во секој круг / Same kata can be repeated 
 

8 години / 8years 
 

A3 
 

B3 
Ученичка ката со повторување преку еден 
круг / Same kata can be repeated through one 
tound 

 
9/10 години / 9/10 years 

 
A4 

 
B4 

До зелен појас – ученичка ката преку еден 
круг /Green belt, same kata can be repeated 
through one round 

9/10 години / 9/10 years ABS* A5 B5 Ката по избор без повторување / Each 
round different kata 

 
11/12 години / 11/12 years 

 
A6 

 
B6 

До зелен појас – ученичка ката, 
повротување преку еден круг / Green belt, 
same kata can be repeated through one round 

11/12 години / 11/12 years ABS* A7 B7 Ката по избор без повторување / Each 
round different kata 

13/14 години / 13/14 years A8 B8 Ката по избор / Kata by personal choise 

14/15 години / 14/15 years A9 B9 Ката по избор / Kata by personal choise 

45 год. и постари / 45 years and above A10 B10 Ката по избор / Kata by personal choise 

ABS* - Апсолутна категорија ( сите појаси ), / Absolute category ( all belts ) 

Ката екипно / Kata team 

ГОДИНИ / AGE FEMALE MALE КАТА ПРАВИЛА / KATA RULES 
9 год и помлади / 9 years and younger C1 D1 Екипите изведуваат ката по избор без 

повторување / Team’s are performing 
each round different kata 

10/11 години / 10/11 years C2 D2 
12/13 години / 12/13 years C3 D3 
14/15години / 14/15 years C4 D4 

 

Борби поединечно ( МАШКИ ) / Kumite individual ( MALE ) 

ГОДИНИ / AGE КАТЕГОРИЈА / WEIGHT ГРУПА / SIGN 
10/11 години / 10/11 years -35, -40, -45kg E1 
12/13 години / 12/13 years -40, -45, -55, +55 E2 
14/15 години / 14/15 years -52, -57, -63, -70, +70 E3 
16/17 години / 16/17 years -55, -61, -68, -76, +76 E4 

 

Борби поединечно ( ЖЕНСКИ ) / Kumite individual ( FEMALE ) 

ГОДИНИ / AGE КАТЕГОРИЈА / WEIGHT ГРУПА / SIGN 
10/11 години / 10/11 years -35, -40, +40 F1 
12/13 години / 12/13 years -45, -50, +50 F2 
14/15 години / 14/15 years -47, -54, +54 F3 
16/17 години / 16/17 years -53, -59, +59 F4 

 

Времетраење на борбите / Duratian of kumite matches               Времетраење на макивара / Duration of makivara 

6 години / 6 years  
60’sec 

 
7 години / 7 years 
8 години / 8 years 
9 години / 9years 

10/11 години / 10/11 years 60’sec 
12/13 години / 12/13 years 90’sec 

14 год, и пост. / 14 years and older 120’sec 



ПРИЈАВЕН ЛИСТ / ENTRY FORM 
ТЕЛ / FAX_____________________ 
 
E-MAIL_______________________ 
 
ТРЕНЕР / COACH_______________ 

 
 

БРОЈ 
NUMBER 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
NAME AND SURNAME 

ГОДИНИ 
( НА ДЕНОТ НА НАТПРЕВАОТ) 

AGE 
(ON THE CONTEST DAY) 

ПОЛ 
SEX 
M/F 

ГРУПА 
SIGN 

CATEGORIES 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19      
20     

 

ПРИЈАВИ / ENTRIES: Потполнетиот пријавен лист пратете го на / Send the 
completed form to: 

zoran.devisov@gmail.com                                               Датум / Date __________ 
blaskotigar@yahoo.com                                         _________________________ 
atanasovblagoj@yahoo.com               Одговорна личност / Authorized person 

ДРЖАВА / COUNTRY_______________ 
 
КЛУБ / CLUB_____________________ 
 
АДРЕСА / ADDRESS________________ 






