CVČ ZŠ Gorazdova Púchov, MŠK Púchov, Mesto Púchov
a Rada rodičov pri ZŠ Gorazdova Púchov
Vás pozývajú na

III. KOLO POHÁRA FEDERÁCIE DETÍ, MLÁDEŽE A SENIOROV
V KARATE A KOBUDO
Termín konania : 3. JÚNA 2017 /SOBOTA/
Čas :

8.00 – 9.00 hod. - prezentácia
9.00 – 9,30 hod. - porada rozhodcov
9,30 hod. - otvorenie súťaže
9,45 hod - začiatok súťaže

Miesto konania: Púchov, Športová hala MŠK Púchov na ulici 1. Mája,
Hlavný rozhodca: Peter Kotásek
ŠTK: Peter Homola
Pravidlá: WUKF s úpravami SFKaBU
Riaditeľ súťaže: Ing. František Komora
Registrácia pretekárov a družstiev na súťaž prostredníctvom webovej stránky www.karate-slovakia.sk
do 1.6.2017 do 24.00hod.
Podmienky :
- zúčastnené kluby musia mať vyplatené členské poplatky do SFK
- v kumite muži a žiaci je povinný suspenzor a chránič na zuby
- ženy a dievčatá v kumite povinný chránič pŕs a chránič na zuby
- v prípade prekročenia váhového, vekového alebo výškového limitu, bude pretekár diskvalifikovaný
- zlúčenie kategórií je možné len so súhlasom hlavného rozhodcu
- chrániče na ruky musia byť biele
- platný preukaz SFK s lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok
- vstup na plochu haly len v športovej obuvi a len pre certifikovaných coachov
- každý coach musí byť označený podľa pravidiel WUKF
Štartovné :
- jednotlivci 5,-€ za osobu a kategóriu
- družstvá 10,- € za kategóriu
- pri prezentácii v deň súťaže: jednotlivci 10,-€, družstvá 20,-€

Súťažné kategórie podľa registračného formulára na stránke SFK a BU www.karate-slovakia.sk
Každé družstvo zabezpečí rozhodcu, v opačnom prípade zaplatí pokutu 50,-€
UPOZORNENIE :
- Rozhodcovia a coachovia, ako i všetci účastníci súťaže, sú povinní dodržiavať etiketu karate.
- Rozhodcovia nesmú coachovať svojich pretekárov – sú členmi rozhodcovského zboru a tým
sa stávajú nestrannými.
- Vedúci družstiev zabezpečia disciplínu medzi pretekármi.
- Všetci coachovia, ktorí sa nebudú riadiť týmito nariadeniami, budú vykázaní z tatami a ich
pretekári budú podľa pravidiel penalizovaní.

Príjazd k hale :
1. Z diaľničného privádzača na prvom kruhovom objazde doprava.
2. Popred Makytu ku križovatke v tvare obráteného Y
3. Tam doprava a vjazd do športového areálu ( popri futbalovom štadióne) na
parkovisko.
4. Z parkoviska pešo doľava, obídeme plaváreň ( bude naľavo od nás ) ku športovej
hale.
5. V prípade problémov sa pýtať na Biliard bar.
Ing. František Komora
riaditeľ súťaže
0905 622 409
frantisek.komora@pkzlogistics.com

