Východoslovenská únia karate a bojových umení
Štúrova 32, 040 01 Košice

POZVÁNKA
na

MAJSTROVSTVÁ VÚKABU
detí, mladších a starších žiakov

Dátum:
Miesto:
Usporiadateľ:
Organizátor:
Štartovné:
Program:

2.5.2009
Mestská športová hala, Bardejov
KK Bardejov – Ing. Kýpeť Ján
VÚKABU
7,00 € za pretekára (kata, kumite, kata aj kumite), družstvo 10,00 €
9:00 – 9:30 hod. prezentácia
10:00 – začiatok súťaže

Kategória:

Vek:

starší žiaci

12-13 rokov

Kata
+

Kumite - vylučovací systém
(-40,-45,-50,+50 kg)

čas [sec]
90

Kata
5. kyu

Kumite
6. kyu

mladší žiaci

10-11 rokov

+

(-30,-35,-40,+40 kg)

90

6. kyu

7. kyu

staršie žiačky

12-13 rokov

+

(-40,-45,+45 kg)

90

5. kyu

6. kyu

mladšie žiačky

10-11 rokov

+

(-35,-40,+40 kg)

90

6. kyu

7. kyu

chlapci

8-9 rokov*

+

(-24,-28,-32,+32 kg)

60 (90)

8. kyu **

8. kyu **

dievčatá

8-9 rokov *

+

Družstvá žiaci

10-11 rokov

+

(-25,-30,-35,+35 kg)
BRH (3-členné) ***

60 (90)
90

8. kyu **
8. kyu

8. kyu **
8. kyu

Družstvá žiačky

10-11 rokov

+

BRH (3-členné) ***

90

8. kyu

8. kyu

Družstvá žiaci

12-13 rokov

+

BRH (3-členné) ***

90

8. kyu

8. kyu

Družstvá žiačky

12-13 rokov

+

BRH (3-členné) ***

90

8. kyu

8. kyu

* pre kata platí vek 5-9 rokov.
** v prípade postupu na MSR musí mať pretekár min. 7. kyu pri prezentácii v deň konania MSR (16.5.2009).
*** zápasiť bude najľahší s najľahším, najťažší s najťažším, atď.

Systém súťaže:
Podľa platného súťažného poriadku VÚKABU, pravidlá WKF s doplnkami VÚKABU.
Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované WKF.
V prípade iného výrobcu schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Používanie chráničov holení je povinné. V prípade, že nie je farebné rozlíšenie, môžu byť použité
biele.
Zmeny vyhradené !

