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BRATISLAVSKÁ ÚNIA KARATE 
______________________________________________________________________ 

 
P O Z V Á N K A 

Bratislavský pohár mládeže 1. kolo  
2. október 2016 (nedeľa) 

 
Miesto konania:  Spoločenský dom, Cintorínska ul., Viničné,  

Poverený organizátor súťaže: TJ Rapid Bratislava, oddiel karate 
Program prezentácie: 
bude prebiehať ONLINE na stránke 
http://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?s=0&sutaz=23 
Online registrácia bude uzavretá 30.09. 2016 o 24:00 hod.! 

Program súťaže: 
9.20 OTVORENIE 
9.30 súťaže jednotlivcov KATA, súťaž družstiev KATA 
Po skončení súťaží kata 20 min prestávka. 
Začiatok kumite cca 11.30 

 
Kata začiatočníci (deti + žiaci) 
kategória vek  
Chlapci do 5 rokov Max. STV 6.kyu 
Dievčatá do 5 rokov Max. STV 6.kyu 
Chlapci 6-7 rokov Max. STV 6.kyu 
Dievčatá 6-7 rokov Max. STV 6.kyu 
Mladší žiaci 8-9 rokov Max. STV 6.kyu 
Mladšie žiačky 8-9 rokov Max. STV 6.kyu 
Starší žiaci 10-11 rokov Max. STV 6.kyu 
Staršie žiačky 10-11 rokov Max. STV 6.kyu 

Pokročilí (deti + žiaci) 
kategória vek kata kumite/ hmotnosť Čas (sek) 
chlapci 6-7 rokov + - 22, -26, -30, +30 kg 60 
dievčatá 6-7 rokov + -20, -24, -28, +28 kg 60 
mladší žiaci 8-9 rokov + -24, -28, -32, +32 kg 60 
mladšie žiačky 8-9 rokov + -27, -32, -37, +37 kg 60 
starší žiaci 10-11 rokov + -30, -35, -40, +40 kg 90 
staršie žiačky 10-11 rokov + -30, -35, -40, +40 kg 90 
 

 
Katégoria 

 
Vek 

Disciplína Minimálny STV 
KATA/ 

Družstvá 
KUMITE 

(hmotnostné kategórie) 
čas KATA KUMITE 

Mladší dorastenci 
Mladšie dorastenky 
Dorastenci 
Dorastenky 
Juniori 
Juniorky 
Star. juniori + seniori   
Star.juniorky+ senior. 
Veteráni /muži, ženy 

12-13 rokov 
12-13 rokov 
14-15 rokov 
14-15 rokov 
16-17 rokov 
16-17 rokov 
nad-18rokov 
nad-18rokov 
nad 35 rokov 

+/+ 
+/+ 
+/+ 
+/+ 
+/+ 
+/+ 
+/+ 
+/+ 
+/+ 

  -40, -45, -50, -55,+50 kg 
-40, -45, -50,+50 kg 
-52, -57, -63, -70, +70kg 
-47, -54, +54 kg 
-55, -61, -68, -76, +76  kg 
-48, -53, -59, +59  kg 
-60, -67, -75, -84, +84 kg 
-50, -55, -61, -68, +68 kg 
open 

120 sek 
120 sek 
120 sek. 
120 sek. 
120 sek. 
120 sek. 
180 sek. 
120 sek 
120 sek. 

6. kyu 
6. kyu 
6.kyu 
6.kyu 
6.kyu 
6.kyu 
5.kyu 
5.kyu 
7.kyu  

7. kyu 
7.kyu 
7.kyu 
7.kyu 
7. kyu 
7.kyu 
6.kyu 
6.kyu 
7.kyu 

Pri nízkej účasti pretekárov v kategórii si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.  
 

http://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?s=0&sutaz=23
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Účastníci   : kluby registrované v BÚK a pozvané kluby 

  Hlavný rozhodca  :  hlavného rozhodcu a rozhodcov turnaja deleguje rozhodcovská komisia BÚK.  

Štartovné             :  8 €/jedna kategória -  dve kategórie 10 €/ tri 12 €, štyri 14 €/  

  súťaž družstiev kata, kumite-zdarma!!!. 

Pravidlá               :  podľa pravidiel WKF +doplnky BÚK. Súťažné kategórie sú s repasážou o jedno 3.miesto. 

  Ceny                    :  medaile v kategóriách deti a žiaci, diplomy, v detských kategóriách sladkosti.  
   

                              
 
 Ing. Juraj TULEJA, CSc. v.r. 

                 predseda organizačnej komisie 


