Slovenská federácia karate a bojových
umení a Karate klub Veľký Krtíš
Vás pozývajú na
V. kolo Pohára detí, mládeže a seniorov v karate a kobudo
Na súťaži tento rok otvárame honorovanú kategória kumite muži IPPON SHOBU.

„StankoTech CUP“
Termín

sobota, 12. október 2019

Program

07.30 – 08.45 – prezentácia
08.45 – 09.00 – porada rozhodcov
09.00 – zahájenie súťaže

Miesto

Športová hala, Št. Tučeka 1293, Veľký Krtíš

Riaditeľ súťaže Maroš Hečko [maroshecko@gmail.com | +421 908 853 198]
Hlavný rozhodca Henrich Kreuzer
ŠTK
Mgr. Peter Kotásek
Pravidlá WUKF s úpravami SFKaBU
Podmienky
– zaplatené členské a štartovné
– platný preukaz SFKaBU a lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok
– účastníci štartujú na vlastné riziko
– v prípade prekročenia váhového, vekového alebo výškového limitu bude pretekár
diskvalifikovaný
– zlúčenie kategórií je možné len so súhlasom hlavného rozhodcu
– cez registráciu prihlásiť aj rozhodcu za klub (každý klub zabezpečí rozhodcu, v opačnom
prípade zaplatí pokutu 50 €)
– usporiadateľ vyhodnotí prvé tri najúspešnejšie tímy súťaže
– do športovej haly je vstup povolený len v čistej športovej obuvi
Štartovné
– 6 € za osobu a kategóriu
– družstvá 12 € za kategóriu
– pri prezentácii v deň súťaže: jednotlivci 10 €, družstvá 20 €

Honorovaná kategória kumite muži IPPON SHOBU „StankoTech CUP“
1. miesto 80,-€, 2. miesto 50,-€, 3. miesto 30,-€
Registrácia – cez registráciu internetovej stránky SFKaBU najneskôr do 10. októbra
Prihlášky – zaslať najneskôr do 10. októbra na email: maroshecko@gmail.com
Prihlášky – honorovaná kategória kumite muži IPPON SHOBU „StankoTech CUP“ v deň
súťaže na mieste registrácie

Rozhodcovia a coachovia, ako i všetci účastníci súťaže sú povinní dodržiavať etiketu karate a
etiketu správania sa v dojo. Rozhodcovia nesmú coachovať svojich pretekárov – sú členmi
rozhodcovského zboru, a tým sa stávajú nestrannými. Všetci coachovia, ktorí sa nebudú riadiť
týmito nariadeniami, budú vykázaní z tatami a ich pretekári budú podľa pravidiel penalizovaní.

Cieľ je HALA

(pohľad na HALU)

HLAVNÝ SPONZOR PODUJATIA

Súťaž zaradená medzi
podujatie Európskeho týždňa
športu.

