-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Benedikta 212/23, 97101 Prievidza

web: www.karatefks.sk

tel.:0907 778 064

senk.miro9@gmail.com

Vás srdečne pozýva na
2. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo

„PRIEVIDZA CUP 2020“
detí, mládeže a dospelých
Dátum:
Miesto:
Čas:

26.9.2020 (sobota)
City aréna (Mestská športová hala)
8:00 - 8.30
- prezentácia

9:00

- začiatok súťaže

Riaditeľ súťaže:
Hlavný rozhodca:
ŠTK:
Pravidlá:
Podmienky:

Miroslav Šenk
Ján Šaly
Mgr. Peter Kotásek
WUKF
- zaplatené členské a štartovné
- platný preukaz SFK a lekárska prehliadka nie staršia ako jeden
rok
-účastníci štartujú na vlastné riziko
- v prípade prekročenia váhového, vekového alebo výškového limitu
b
bude pretekár diskvalifikovaný
- zlúčenie kategórií je možné len so súhlasom hlavného rozhodcu
- pri prezentácii v deň súťaže: jednotlivci 12€, družstvá 24€
Štartovné:
- 6€ za osobu a kategóriu
- družstvá 12€ za kategóriu
Termín registrácie: Termín registrácie je do 22.9.2020 (utorok) prostredníctvom stránky

Súťažné kategórie podľa registračného formulára
na stránke SFKaBU
www.karate-slovakia.sk
Do registrácie zapísať i všetkých divákov, sprievod!
Na to je určená kolónka „DIVÁK“!
Trvanie zápasov:
Informácie:
Poznámka:
zapla

Žiaci/žiačky
1,5min
Dorastenci/dorastenky
2min.
Muži/ženy
2min. Finále 3min.
Karate klub Prievidza, Miroslav Šenk (0907 778 064)
Každé družstvo zabezpečí rozhodcu, v opačnom prípade
zaplatí pokutu 50€.

Orientačná mapka:
http://maps.google.sk/maps?hl=sk&q=mapa+prievidze&um=1&ie=UTF8&hq=&hnear=Prievidza&gl=sk&ei=aUhgTKOBIJiUOMe4tb0J&sa=X&oi=geocode_r
esult&ct=image&resnum=1&ved=0CBcQ8gEwAA
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.

Vážení členovia Federácie,
poprosíme Vás veľmi zodpovedne pristupovať k všetkým hygienických
usmerneniam počas celej súťaže (najmä v hale a samotnej na ploche haly).
Ich dodržiavanie nám umožní pokračovať v súťažnej sezóne 2020!
Spoločnými silami zabojujeme o reštart športu na Slovensku!
Hygienické upozornenia počas súťaže:
Pre návštevníkov súťaže:
- Vstup len hlavným vchodom do haly, dezinfekcia, meranie teploty!
- Slávnostné otvorenie súťaže nebude! Začne sa priamo prvou kategóriou na každom
zápasisku o 9:00.
- V hale sedieť na určených (vyhradených) miestach, dodržiavať rozostupy, nosiť
ochranné rúško.
- V tejto chvíli je kapacita 500 osôb v jednom momente v hale, podľa rozhodnutia
ÚVZ SR.
- Je potrebné znížiť počet účastníkov súťaže, preto poprosíme minimalizovať divákov,
teda sprievod pretekára.
- Kategórie sa budú vyhodnocovať ihneď po skončení. Fotografovanie stupňa
víťazov bude dovolené iba oficiálnemu fotografovi súťaže, na plochu haly je
zakázané vstupovať rodičom a iným osobám. Fotografie budú zverejnené na
Facebooku a webe SFKaBU.
- Po skončení súťaže prosíme všetkých, ktorí ďalej nesúťažia, aby opustili aj so
svojim sprievodom halu.
Pretekár:
- Počas pobytu v hale nosí rúško alebo inú ochranu nosa a úst.
- Ochranu nosa a úst nemá pretekár len, keď súťaží (kata, kumite, kobudo). Po
ukončení súťaženia si okamžite nasadí rúško alebo inú ochranu úst a nosa.
- Všetci pretekári majú vlastné chrániče, prilby, fľašu na vodu.
Coach:
- Pri registrácii odovzdá čestné prehlásenie od každého pretekára, coacha, rozhodcu,
sprievod.
- Počas celej súťaže nosí rúško alebo náhradu na prekrytie úst.
- Jediný má oprávnenie vstupu na plochu haly a to iba na čas, pokiaľ preteká jeho
cvičenec.

Rozhodca:
- Porada rozhodcov – online ZOOM míting – 24.9.2020 o 18:00. Pozvánku dostanú
rozhodcovia mailom.
- Nástup na 8:30, bez porady – rozhodcovia na zápasisku.
- Povinný štít (zabezpečí SFKaBU), dezinfekcia (na stolíkoch).
- Združuje sa výlučne na svojom zápasisku, na obed odchádza zápasisko spolu, spolu
prichádza naspäť.
- Dohliada nad pravidlami súťaže, sleduje i dodržiavanie hygienických opatrení na
ploche haly (najmä hlavný rozhodca + hlavný rozhodca na tatami)!
Organizácia súťaže!
- Začiatok súťaže o 9:00, do haly vstupujú iba pretekári podľa harmonogramu
organizátora!
- Pretekári prichádzajú pred svojou kategóriou a po skončení súťaženia opúšťajú aj
so sprievodom halu!
- Harmonogram celej súťaže bude zaslaným klubom, zverejnený na Facebooku
SFKaBU po registrácii všetkých klubov!
- Prosíme dodržať registráciu – do 22.9.2020!!!
Všetky opatrenia sú konzultované s RÚVZ Prievidza, správcom CITY arény
a organizátorom súťaže FKŠ Prievidza. Prosíme Vás, aby ste všetky pokyny dodržiavali,
spoločne tak zamedzíme šíreniu COVID 19 a po dlhej dobe si spolu končene zasúťažíme.
Ďakujeme, že ste zodpovední! Tešíme sa na Vás!

V Prievidzi, 10.9.2020

Za organizátora:
Sponzori a partneri podujatia:

Miroslav Šenk

