
SLOVENSKÁ SHITO RYU KARATE
                             ASOCIÁCIA                   

1. ročník

SLOVAKIA SHITO-RYU OPEN
Súťaž v  kata

  

                              

na www.sutazekarate.sk

Informácie na:   tel., gsm: 0910 852 777  email: organizacnakomisia@shitoryu.sk
  

 

mailto:organizacnakomisia@shitoryu.sk


            

Termín konania:   12.3.2022  ( Sobota )
Miesto konania:   Mestská športová hala Trenčín ( tréningová hala ), ul. Mládežnícka č. 1, Trenčín
Program:              registrácia  pretekárov  -08.00 hod.  začína kategóriou kata detí atď.
                              slávnostné otvorenie majstrovstiev - 8.30 hod.
                              začiatok súťaže  -08.40 hod.  kata detí, žiakov atď.
                              Časový rozpis súťaže + vekové kategórie kata je priložený dole.

Podmienky:   súťaže sa môže zúčastniť klub alebo individuálna osoba ktorá je členom SZK za
                       nasledovných   podmienok ( štartovné ) :  
  
Štartovné:          kategórie do   13 rokov -  za registrovaného a pridruž. člena klubu v SSHRKA     12€
                            kategórie do   13 rokov -  za neregistrovaného nečlena v SSHRKA                       17€  
                            kategórie nad 13 rokov - za registrovaného a pridruž. člena klubu v SSHRKA      14€
                            kategórie nad 13 rokov - za neregistrovaného nečlena v SSHRKA                        19€
                            
Registrácia:    súťažné kategórie a registrácia je na stránke www.sutazekarate.sk

Rozhodcovia:  Nominuje SSHRKA.

Upozornenie: účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím toho, že organizátor nezodpovedá za možný
úraz alebo zdravotné následky ktoré sa počas turnaja môžu prihodiť.

SYSTÉM:    Pravidlá rozhodovania WKF – doplnky : SSHRKA. Tokui ( voľné ) kata v zmysle zoznamu kata
 ( WSSHRF kata list ).  Začiatočníci musia cvičiť minimálne dve kata, cvičené kata v predchádzajúcom
kole nemôže byť cvičené hneď v následujúcom kole súťaže.

Súťažné kategórie :
Daná súťaž je zameraná na disciplínu len ,,KATA,, !

Kategória Pokročilý / začiatočníci Časový harmonogram
Kata chlapci U10 Začiatočníci po 7.kyu o 8.40 hod tatami 1
Kata dievčatá U10 Začiatočníci po 7.kyu o 8.40 hod tatami 2
Kata chlapci U10 Pokročilý od 6.kyu o 9.20 hod tatami 1
Kata dievčatá U10 Pokročilý od 6.kyu o 9.20 hod tatami 2
Kata chlapci U12 Začiatočníci po 7.kyu o 10.15 hod tatami 1
Kata dievčatá U12 Začiatočníci po 7.kyu o 10.15 hod tatami 2
Kata chlapci U12 Pokročilý od 6.kyu o 11.15 hod tatami 1
Kata dievčatá U12 Pokročilý od 6.kyu o 11.15 hod tatami 2
Kata chlapciU14 všetky technické stupne o 12.15 hod tatami 1
Kata dievčatá U14 všetky technické stupne o 12.15 hod tatami 2
Kata kadeti U16 všetky technické stupne o 13.10 hod tatami 1
Kata kadetky U16 všetky technické stupne o 13.10 hod tatami 2
Kata juniori U18 všetky technické stupne o 14.00 hod tatami 1
Kata juniorky U18 všetky technické stupne o 14.00 hod tatami 2
Kata U21 všetky technické stupne o 14.45 hod tatami 1
Kata U21 všetky technické stupne o 14.45 hod tatami 2
Kata muži ( + 16 ročný ) všetky technické stupne o 15.15 hod tatami 1
Kata ženy ( + 16 ročné ) všetky technické stupne o 15.15 hod tatami 2



Upozornenie :

Žiadame  všetkých  pretekárov,  aby  sa  dostavili  na  súťaž  v zmysle  časového
harmonogramu,  minimálne  60  min  vopred  na  registráciu.  V priestore  športovej  haly
,,tatami,,  sa  budú  nachádzať  len  kategórie,  ktoré  práve  priebiehajú  a coach.  Rodičia
nemajú  povolený  vstup  do  športovej  hlay.  Je  potrebné,  aby  každá  výprava  mala
zabezpečený dozor nad svojimi pretekármi v športovej hale.  

Ceny pre víťazov :
Každá kategória bude mať vyhodnotené 1.miesto, 2.mieste a 2 x 3.miesto, každý víťaz obdrží
medailu, diplom a kategórie od kata kadetov aj vecné ceny. 

ZOZNAM VOLITEĽNÝCH KARATE KATA (TOKUI  KATA)  : 

Annan 1 - 2
Ananko
Aoyagi
Bassai  Sho
Bassai Dai
Gojushiho
Haufa
Hakucho
Heiku
Hean/ Pinan  1 - 5 
Chi No Kata
Chintei
Chinto
Chatan Yara Kushanku
Ishimine Bassai
Itosu Rohai 1 - 2 - 3
Jitte
Jiin 
Jion 
Juni No 1 -2 - 3
Juroku
Kihon Kata 1 - 2 - 3
Kosokun Sho
Kosokun Dai
Kururunfa
Matsukase
Matsumura Bassai
Matsumura Rohai 
Myojo
Naifanchin 1 -2 - 3
Nipaipo
Niseishi
Pachu
Paiku
Papuren
Rohai



Saifa
Sanchin
Sanseru
Seienchin
Seisan
Shiho Kosokun
Shimpa
Shinsei Ichi
Shinsei Ni
Shisochin
Sochin
Suparinpei
Tensho 
Te No Kata
Tomari Bassai
Unshu
Wanshu


	SLOVENSKÁ SHITO RYU KARATE
	ASOCIÁCIA
	SLOVAKIA SHITO-RYU OPEN
	Súťaž v kata
	Registrácia: súťažné kategórie a registrácia je na stránke www.sutazekarate.sk
	Rozhodcovia: Nominuje SSHRKA.

