
KARATE-KICKBOX KLUB 

PEZINOK 

a 

Slovenská federácia karate 

a bojových umení 
 

Vás pozývajú na  

 

 

I. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo   
 

 
Miesto            Športová hala SOU Komenského PEZINOK / pri krytej plavárni/ 

 

Dátum                      19. jún 2021 – sobota začiatok  o 9:00 (podľa harmonogramu) 

 

Prihlášky               do 14. júna 2021 e-mailom na : www.karate-slovakia.sk   

                                kópie : miroslavhorak@zoznam.sk , predmet správy : I. kolo Pezinok 
                                v prípade neskorej registrácie bude zvýšené štartovné na dvojnásobok 

 
Hlavný rozhodca      Mgr. Daniel  BARAN 

 

Riaditeľ súťaže        Mgr. Miroslav HORÁK 

 

Pravidlá                    WUKF  + SFKaBU 

 

Riaditeľ ŠTK            Mgr. Peter  KOTÁSEK 

 

Informácie                Mgr. Miroslav HORÁK – tel.: 0948 766 224 

 

Časový program                07:00 – 08:30        prezentácia  

                                   08:30 – 08:45        porada rozhodcov 

                                   09:00                     eliminácie + finále (podľa blokov) 

                            do   19:00                     predpokladané ukončenie súťaže 
 

Štartovné                   jednotlivci v každej kategórií : 6 eur          Družstvá : 12 eur 

 

 

Trvanie zápasov     žiaci / žiačky                       1,5 minúta čistý čas 

                                 juniori / juniorky                   2  minúty  čistý čas 

                                 muži / ženy                            3 minúty čistý čas 

 

 

Kategórie              podľa pravidiel SFKaBU a WUKF, ktoré boli prijaté na Konferencií.  Ich    

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

                             
 

Podmienky           -     každý pretekár štartuje na vlastné riziko, musí mať platnú lekársku pečiatku   

v preukaze SFKaBU 

http://www.karate-slovakia.sk/
mailto:miroslavhorak@zoznam.sk
http://www.karate-slovakia.sk/


- všetky kluby musia mať zaplatený členský poplatok na rok 2021  

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

poplatkom 50€ 

- v prípade prekročenie váhového, výškového limitu bude pretekár 

diskvalifikovaný 

- u detí kumite do 12 rokov povinná prilba a chránič hrude 

-  muži a chlapci povinný suspenzor  

- chrániče rúk povinné  a taktiež povinné chrániče zubov  

 

 

 

Do registrácie zapísať i všetkých divákov, sprievod!  

Na to je určená kolónka „DIVÁK“! 

Všetky podmienky vstupu do haly budú určené týždeň pred 

súťažou na základe rozhodnutí  

ÚVZ SR a COVID automatu pre šport. 
 

Hygienické upozornenia počas súťaže:  

 

Pre návštevníkov súťaže: 

- Vstup len hlavným vchodom do haly, dezinfekcia, meranie teploty! 

- Slávnostné otvorenie súťaže nebude! Začne sa priamo prvou kategóriou na každom 

zápasisku o 9:00. 

- V hale sedieť na určených (vyhradených) miestach, dodržiavať rozstupy, nosiť 

ochranné rúško alebo respirátor. (bude upresnené) 

- Je potrebné znížiť počet účastníkov súťaže, preto poprosíme minimalizovať divákov, 

teda sprievod pretekára. 

- Kategórie sa budú vyhodnocovať ihneď po skončení. Fotografovanie stupňa 

víťazov  bude dovolené iba oficiálnemu fotografovi súťaže, na plochu haly je 

zakázané vstupovať rodičom a iným osobám. Fotografie budú zverejnené na 

Facebooku a webe SFKaBU. 

- Po skončení súťaže prosíme všetkých, ktorí ďalej nesúťažia, aby opustili aj so 

svojim sprievodom halu. 

 

Pretekár: 

- Počas pobytu v hale nosí respirátor alebo rúško. (bude upresnené) 

- Ochranu nosa a úst nemá pretekár len, keď súťaží (kata, kumite, kobudo). Po 

ukončení súťaženia si okamžite nasadí rúško alebo inú ochranu úst a nosa. 

- Všetci pretekári majú vlastné chrániče, prilby, fľašu na vodu. 

 

Coach: 

- Pri registrácii odovzdá čestné prehlásenie od každého pretekára, coacha, rozhodcu, 

sprievod. 

- Počas celej súťaže nosí respirátor alebo rúško. (bude upresnené) 

- Jediný má oprávnenie vstupu na plochu haly a to iba na čas, pokiaľ preteká jeho 

cvičenec. 

 

 

 



Rozhodca: 

- Nástup na 8:30. 

- Povinný respirátor (zabezpečí SFKaBU), dezinfekcia (na stolíkoch). 

- Združuje sa výlučne na svojom zápasisku, na obed odchádza zápasisko spolu, spolu 

prichádza naspäť. 

- Dohliada nad pravidlami súťaže, sleduje i dodržiavanie hygienických opatrení na 

ploche haly (najmä hlavný rozhodca + hlavný rozhodca na tatami)! 

 

Organizácia súťaže! 

- Začiatok súťaže o 9:00, do haly vstupujú iba pretekári podľa harmonogramu 

organizátora! 

- Pretekári prichádzajú pred svojou kategóriou a po skončení súťaženia opúšťajú aj 

so sprievodom halu! 

- Harmonogram celej súťaže bude zaslaným klubom, zverejnený na Facebooku 

SFKaBU po registrácii všetkých klubov! 

- Prosíme dodržať registráciu – do 14.6.2021!!! 

 

Všetky opatrenia sú konzultované s RÚVZ Pezinok, správcom haly a organizátormi súťaže. 

Prosíme Vás, aby ste všetky pokyny dodržiavali, spoločne tak zamedzíme šíreniu COVID 19 

a po dlhej dobe si spolu končene zasúťažíme. 

Ďakujeme, že ste zodpovední! Tešíme sa na Vás! 
 

 

 

 

 

 

 

V Pezinku, 27.5. 2021                                                            

   

                                                                                            

Mgr. Miroslav HORÁK 

        riaditeľ súťaže  

            

 

 

 

S finančnou podporou: 

 

 

 

 


