
                  Západoslovenský zväz karate, M.R.Štefánika 47

    940 65 Nové Zámky Tel/fax 0356422082, zsz.karate@gmail.com

    Internetová stránka http:// zapadoslovenskyzvazkarate.wbl.sk 

 

                                                     POZVÁNKA 

 

          Západoslovenský  zväz  karate,  Vás  týmto  pozýva na Otvorené M-ZsZK ml. + st.
dorastencov, juniorov a U21 a  2. kolo Západoslovenského pohára.  

Usporiadateľ           KK TRIUMPH ŠURANY  

Termín konania       26.11.2016 

Miesto konania  :     Športová hala pri ZŠ na Bernolákovej ulici č.35, ŠURANY 

Začiatok súťaže  :    kata + kumite ml./st.dorastenci, juniori a U 21  o  09.00 hod. 

Prezentácia majstrovstiev a pohára :    viď. stranu 2

Súťaž. kategórie  :    podľa súťažného poriadku ZsZK  

Pravidlá :                 WKF s doplnkami SZK a ZsZK,  povinné chrániče u všetkých vekových  

                                 kategórií: rukavice, papučky modrej a červenej farby a chrániče 

                                 zubov

Podmien.účasti    :   viď. ustanovenia súťažného poriadku 

Štartovné             :    mládež až U21 -6 € ,  seniori 8 € , v prípade štartu  vo dvoch  

                                 kategóriách či už v súťaži kata alebo kumite + 3€

Rozhodcovia       :    zúčastnený klub ZsZK zabezpečí jedného kvalifikovaného rozhodcu

            U p o z o r ň u j e m e  predsedov klubov, že je nutné registrovať
svojich účastníkov súťaže  na portály sutazekarate.sk do 25.11.2016 

     Rozhodcov  zúčastňujúcich  sa  súťaže  nahlásiť  najneskôr  do  24.11.2016 na
Sekretariát zväzu : zsz.karate  @  gmail.com mobil 0903737551.

            UPOZORNENIE : osoba ktorá vstúpi na plochu vyhradenú pre zápasiská musí
mať  registračnú  kartu  KAUČA  vydanú  ŠTK  SZK  alebo  ZsZK  súčasne  musí  mať
platný   preukaz  ZsZK  ,  SZK  pre  potvrdenie  podmienok  stanovených  pre  možnosť
kaučovania počas stretnutí jednotlivých pretekárov klubu. 

                                                                S pozdravom

V Nových Zámkoch,  31.10.2016                                                           Erik  Baďura v.r.
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Program prezentácie:

08.30 –  08.45   kata ml. a st. dorastenci, juniori, U21

08.45 – 09.30   kategórie kumite ml. + st. dorastenci, juniori, U21 

09.30 – 10.45   kategórie kata začiatočnici deti, ml.+ st.žiaci 

10.50 - 11.30   kategórie kata  pokročilích detí, ml.+ st.žiakov, seniorov 

11.30 -  12.10  kategórie kumite pokročilých deti, ml.+ st.žiaci, seniorov 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie o ± 30 min.. 


