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pprrii  pprríílleežžiittoossttii  3300..  vvýýrrooččiiaa  ZZŠŠ  UUll..  BBeerrnnoolláákkoovvaa    

  

 

Organizátor: Mestský športový klub Vranov 

a  ZŠ Ul. Bernolákova  Vranov 

Riaditeľ súťaže: Mgr. Marek Cerula 
 

Dátum konania: 05. apríl  2014  /sobota/ 
 

Miesto konania: Veľká telocvičňa   ZŠ  Ulica 

Bernolákova 1061,  Vranov n/T 

Prezentácia: 9.00 - 9.30 hod. 
 

Štartovné: 10,- € / pretekár ; 
 

Ceny: 1. - 3. miesto (2x)  =  medaila + 

diplom 

                      VVrraannoovvsskkýý    ppoohháárr    pprree    

  ttrrii  nnaajjúússppeeššnneejjššiiee    kklluubbyy!!  
 

Informácie: 0915/973227 - Dušan Bilý 

 0918/830925 - Mgr.Marek Cerula 

 e-mail:  cerulam@gmail.com 
 

Súpisky zasielajte na adresu cerulam@gmail.com 

najneskôr do  03.04.2014 ! 

PROGRAM: 

 

1. Slávnostné otvorenie:   9.45 hod. 

2. Súťaž kata:   10.00 -12.00 hod. 

3. Prestávka:   12.00 -12.30 hod. 

4. Vyhlásenie výsledkov kata 

5. Súťaž kumite:   12.45-17.00 hod. 

6. Vyhlásenie výsledkov kumite  priebežne 

Zmena programu vyhradená! 

 

mailto:cerulam@gmail.com


          SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: 
  

           kategória     vek            KATA  KUMITE (kg) 
  

           deti : 
           chlapci     5-7  rokov  áno  -30 ; + 30 

           dievčatá     5-7  rokov  áno  -30 ; + 30  
           

           žiaci :  
          ml. žiaci     8 - 9 rokov      áno  -30 ; -35 ; +35 

           ml. žiačky     8 - 9 rokov         áno  -30 ; -35 ; +35 

           st. žiaci     10-11 rokov     áno  -35 ; -40 ; +40 

           st. žiačky     10-11 rokov     áno  -35 ; -40 ; +40 
 

           dorastenci : 
           ml. dorast     12-13 rokov     áno  -45 ; -50 ; +50 

           ml. dorastenky12-13 rokov     áno  -40 ; -45 ; +45 

     st. dorast     14-15 rokov     áno  -55 ; + 55 

     st. dorastenky  14-15 rokov     áno  -50 ; + 50 
           

           juniori : 
     juniori     16-17 rokov  áno  -60 ; + 60 

     juniorky     16-17 rokov     áno  -55 ; + 55 

           

      
      

 vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej 

hranice v deň súťaže 

 pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata / kumite 

 povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok 

 kata až po medailové boje cvičia obaja pretekári naraz, platí pre 

kategórie detí a žiakov 

 organizátor si vyhradzuje právo pri štarte len 1 pretekára v kategórii 

zlúčiť kategóriu s inou v rovnakej vekovej kategórii 
 

    PRAVIDLÁ: 

 
 - podľa pravidiel WKF a doplnkov SZK s úpravou: 

 kata sa môže opakovať max. raz, v kategórii detí a ml. žiakov sa 

môže cvičiť viackrát, nie však za sebou 

 povinné kata nie sú určené (platí pre všetky vekové kategórie) 

- chrániče zubov, farebné chrániče rúk a šerpy sú povinné 

- st. žiaci, dorastenci a juniori musia mať aj chrániče holení a 

priehlavku 

- súťaž prebehne vyradzovacím spôsobom (pavúk) so skrátenou 

repasážou 

- účasť rozhodcov na základe nominácie VÚKABU 

- hlavný rozhodca - Július Valenta (prezident VÚKABU) 

- čas trvania zápasov: 

 • deti a ml. žiaci  =   60 s.   

 • st. žiaci a ml. dorast =   90 s. 

 • st. dorast a juniori  =  120 s. 

 

Všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú 

z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú zodpovednosť ! 

 

 

 

 

Mgr. Marek Cerula 

    riaditeľ súťaže 


