Uznesenie
Z konferencie Slovenskej federácie karate a bojových umení
Konanej dňa 1.12.2012 v priestoroch Mestského úradu Lamač, Bratislava
Konferencia volí :
1.) Zapisovateľov :
2.) Návrhová komisia :

Petra Kotáska, Ing. Františka Komoru
Alenka Segešová, Ľuba Klementisová, Mirka Sithová

Konferencia schvaľuje :
1.) Správu o činnosti SFKBU za obdobie 11/2011 – 11/2012 prednesenú prezidentom
F.Komorom
2.) Správu Revíznej komisie za rok 2011 prednesenú p. Sithovou
3.) Rozpočet na rok 2013 na úrovni roku 2012, s pripomienkami uvedenými v ukladacej časti
uznesenia.
4.) Termín ďalšej konferencie na koniec septembra 2013.
5.) Zmeny súťažných kategórií a pravidiel nasledovne :
Kobudo
Veková skupina 6-9 rokov, budú cvičiť chlapci a dievčatá spolu, krátke zbrane nie sú
povolené.
Veková skupina 10-13 rokov, budú cvičiť chlapci a dievčatá osobitne, krátke zbrane nie sú
povolené.
Veková skupina 14-17 rokov, budú cvičiť chlapci a dievčatá osobitne, okrem krátkych zbraní,
ktoré sú povolené ako osobitná kategória spojená pre CH a D.
V kobudo ostaršenie nie je povolené. Porušenie pravidla znamená SHIKAKU
Kata
Okrem vekovej skupiny 14-17 sa rušia kategórie OPEN.
Kategória OPEN bude u dorastu, ale musia sa cvičiť iné kata ako v kategórii GOJU RYU.
Nesmú sa opakovať tie isté.
Výmena pásov, aby sa štartovalo v 2 kategóriách je SHIKAKU. Tak isto aj v kumite.
Ostaršenia nie sú povolené, okrem 14 + Open. V tejto kategórii môžu cvičiť kata od 10 rokov.
Porušenie pravidla znamená SHIKAKU.
Kumite
Ostaršenia nie sú povolené vôbec. Porušenie pravidla znamená SHIKAKU.
Na každej súťaži sa bude povinne kontrolovať lekárska prehliadka, zodpovedá riaditeľ súťaže
a kontroluje ŠTK. Pretekár nastupuje na tatami s preukazom za účelom prípadnej kontroly.
Povinne sa bude kontrolovať váha pred každou súťažou. Za nastúpenie v nesprávnej kategórii
je SHIKAKU.
Veková skupina 6-7 rokov štarty v kumite nie sú povolené.
Veková skupina 8-9 rokov budú cvičiť prvé kolo kata všetci povinne, kto postúpi, ide do
pavúka a zápasí sa Jiu ippon kumite.
Veková skupina 10-11 a 12-13 sa rušia kategórie BRH, kategórie sú :
8-9
-140 cm, +140 cm ( v tejto kategórii je povinné nosenie chráničov hrude)
10 -11
-150 cm, +150 cm

12-13
-160 cm, + 160 cm
Zápasiť sa bude iba bez rozdielu STV v kategóriách od 10 do 13 rokov.
Po prvom kole PF SR sa rozhodne, či sa bude pokračovať aj s kumite pre 9. – 8.kyu.
V žiadnej súťaži nie sú povolené klubové znaky na kimonách.
Družstvá
Na MS nie sú povolené zmiešané družstvá , a ani opakovaný štart pretekára v akýchkoľvek
dvoch družstvách, okrem kata v kombinácii s kumite.
Družstvá z dvoch a viac klubov nie sú povolené okrem kata a kumite dorastenci.
6.) Termínový kalendár súťaží s pripomienkami podľa ukladacej časti
Konferencia ukladá :
1.) Sekretariátu predložiť revíznej komisii hlásenia o použití prostriedkov zo ŠR do 7 dní od
konferencie. Zároveň žiada o podpisovanie výkazov ďalšou nezávislou osobou.
2.) Súťaže PF budú začínať o 9,00. Klubom sa ukladá v tomto zmysle zmeniť propozície súťaží.
3.) Súťaže PF musia mať možnosť nerušene pokračovať do 18,30. Organizátori sú povinní
zabezpečiť telocvičňu do 19,00.
4.) Do rozpočtu spracovať krízový variant so zníženým príspevkom od štátu, s tým, že ak sa
nebude krízový scenár realizovať, ide sa podľa schváleného rozpočtu.
5.) Do termínového kalendára súťaží doplniť termíny sústredení UTM SFKBU ( zodpovedný p.
Klementis ) a účasť širšieho kádra reprezentácie na zahraničných súťažiach z klubových
zdrojov ( zodpovedný p. Valentík ).
6.) Predsedovi rozhodcovskej komisie zapracovať zmeny do pravidiel a do prvého školenia dať
v elektronickej podobe členom
7.) Márii Černej komunikovať s Antidopingovou agentúrou SR .
8.) Predsedovi SFKBU postupne znižovať dlh SFKBU voči jeho osobe.
Konferencia berie na vedomie :
1.) Informáciu o medzinárodnom seminári „Mládež a okinavskí majstri karate a kobudo na
Slovensku – 42. Letné sústredenie 2012 a ďalších 18 akciách SFKBU.
2.) Informáciu o medzinárodnom turnaji Slovakia Open na rok 2013
3.) Informáciu o účasti na MS WTKA
4.) Informáciu, že tréningy členov UTM sú možné po dohode s reprezentačným trénerom a pre
väčšie skupiny aj v sobotu v Bratislave.
Konferencia vyzýva :
1.) Kluby aby posielali viac rozhodcov na turnaje
2.) Rozhodcov aby zotrvali až do konca turnaja a neodchádzali skôr.
3.) Kluby a jednotlivých pretekárov k čo najužšej spolupráci s Antidopingovou agentúrou
a upozorňuje všetkých pretekárov, že neplnenie pravidiel ADA SR bude mať za následok ich
vyradenie z reprezentácie SR ( prípad Tabak ). Dokázané prípady dopingu majú za následok
pozastavenie činnosti v rámci SFKBU.

