
KARATE-KICKBOX KLUB PEZINOK 

a 

Slovenská federácia karate a bojových umení 
 

Vás pozývajú na  

 

 

II. kolo Pohára Federácie v karate a kobudo 

 
Miesto                       Športová hala SOU Komenského PEZINOK / pri krytej plavárni/ 

 

Dátum                        18. marca 2017 – sobota  
 

Prihlášky                   do 16.marca 2017 e-mailom na : www.karate-slovakia.sk,  
                                kópie : miroslavhorak@zoznam.sk , predmet správy : II. kolo Pezinok 
                                v prípade nezaslania prihlášky e-mailom bude zvýšené štartovné na dvojnásobok 

 
Hlavný rozhodca      Ján  DADO 

 

Riaditeľ súťaže        Miroslav HORÁK 

 

Pravidlá                    WUKF   

 

Riaditeľ ŠTK            Peter  HOMOLA 

 

Informácie                Miroslav HORÁK – tel : 0948 766 224 

 

Časový program                08.00 – 09.30        prezentácia  

                                   09,30 – 09.45        porada rozhodcov 

                                   09.50                     slávnostný nástup + otvorenie  

                                   10.10                     eliminácie + finále 

                                   17.00                     predpokladané ukončenie súťaže 
 

Štartovné                   jednotlivci v každej kategórií : 5,- Euro          Družstvá : 10,- Euro 

 

 

Trvanie zápasov       žiaci / žiačky                      1 minúta čistý čas 

                                 juniori / juniorky                 1,5 minúty  čistý čas 

                                 muži / ženy                          2 minúty čistý čas, finále 3 minúty č. čas 

 

 

Kategórie              podľa Pravidiel  SFKaBU  a WUKF, ktoré boli prijaté na rozhod. seminári a ich    

                              zmeny sú neprípustné. Viď registráciu na : www.karate-slovakia.sk     

                              Nová kategória rotácia družstiev 13-14 a 15-17 rokov!!!! 
 

Podmienky           -     každý pretekár štartuje na vlastné riziko 

- všetky kluby musia mať zaplatený členský poplatok na rok 2017  

- každý klub prinesie minimálne jedného rozhodcu, v opačnom prípade bude 

sankcionovaný poplatkom 50€ 

- v prípade prekročenie váhového, výškového limitu bude pretekár 

diskvalifikovaný 

mailto:miroslavhorak@zoznam.sk


- chrániče hrudi sú povinné u všetkých žiačok a žien a u mužov a chlapcov  

- povinný suspenzor  

- chrániče rúk povinné  a taktiež povinné chrániče zubov  

- ostaršenie v kumite a kobudo nie je povolené 

- ostaršenie v kata nie je povolené okrem kata 14 +  

 

 

 

 

 

 

 

V Pezinku 19.2. 2017                                                         

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                           Miroslav HORÁK            

        riaditeľ súťaže 

 

 

 

 

 

Generálni sponzori   II. kola Pohára Federácie :  

 
SlovaKENT – Komárno 
Víno Matyšák – Pezinok  
Mercedes –Benz Slovakia – Bratislava 
Motor- Car Bratislava, spol. s.r.o. 
MullenLowe GGK s.r.o. 
Mesto Pezinok 


