
          KARATE KLUB NOVÁKY 

      POZVÁNKA NA TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA 

                  PROPOZÍCIE PRE 7.ROČNÍK 

 

Termín konania : 25.10.2014 (sobota)             Začiatok súťaže :   9:30 
Miesto konania : Nováky , Kultúrne centrum mesta Nováky 
Doprava : Dom kultúry sa nachádza vedľa krytej plavárne Národného vodnopólového                                     
centra pri Nováckych Chemických Závodoch 
Prezentácia :           KATA  -  8:00 - 9:00                KUMIITE - 9:00 - 10:00 
Pravidlá :  WKF + doplnky organizátora. Všetci účastníci sa zúčastňujú turnaja na vlastnú zodpovednosť. 
Organizátor nezodpovedá za akýkoľvek úraz, alebo zdravotné následky, ktoré sa môžu prihodiť v priebehu 
turnaja. 
Rozhodcovia : Nominuje organizátor 
Štartovné :  1 kategória - 8 eur , 2 kategórie - 10 eur 
Ceny :   1. až 3. miesto - medaila , diplom a ceny od sponzorov 
Pohár klubov : Kluby ktoré sa umiestnia na 1.  2 .  3 .  mieste získajú Pohár primátora mesta Nováky  
Bodovanie :     1. miesto - 3 body ,     2 . miesto - 2body ,     3 . miesto 1 bod 
 
Kategória KATA  ( jednoduchý vylučovací systém bez repasáže, jedno tretie miesto.) 
 
chlapci (5-7 rokov) bez tech. stupňa              dievčatá (5-7 rokov) bez tech. stupňa    
mladší žiaci (8-9 rokov) bez tech. stupňa           mladšie žiačky (8-9 rokov) bez tech. stupňa 
chlapci (5-7 rokov)                            dievčatá (5-7 rokov) 
mladší žiaci (8-9 rokov)                        mladšie žiačky (8-9 rokov)                     
starší žiaci (10-11 rokov)                       staršie žiačky (10-11 rokov)  
mladší dorastenci (12-13 rokov)                 mladšie dorastenky (12-13 rokov) 
starší dorastenci (14-15 rokov)                  staršie dorastenky (14-15 rokov) 
juniori (16-17 rokov)                          juniorky (16-17 rokov) 
 
Kategórie KUMITE  (jednoduchý vylučovací systém bez repasáže, jedno tretie miesto.) 
 
chlapci (5-7 rokov)  B.R.H.                     dievčatá (5-7 rokov)    B.R.H.    60. sekúnd             
mladší žiaci (8-9 rokov) -30 kg +30 kg             mladšie žiačky (8-9 rokov) -30 kg +30 kg ,90 sekúnd 
starší žiaci (10-11 rokov) -35+35 kg               staršie žiačky (10-11 rokov) -35+35 ,90 sekúnd 
mladší dorastenci (12-13 rokov) -45+45 kg         mladšie dorastenky (12-13 rokov) -45+45 ,90 sekúnd 
starší dorastenci (14-15 rokov) -55+55 kg          staršie dorastenky (14-15 rokov) -55+55 kg ,120 sekúnd 
juniori (16-17 rokov) B.R.H.                     juniorky (16-17 rokov) B.R.H. 120 sekúnd 
 
 
                     Súpisky zaslať do 22.10.2014 na email : jozefadamik63@gmail.com  
 
 
                                                  Bližšie informácie na tel.č. : 0903 890 837 

 

mailto:jozefadamik63@gmail.com

