Vás srdečne pozýva na medzinárodný turnaj

38. ročník VEĽKEJ CENY SLOVENSKA
pre kategórie detí, ml. žiakov, st. žiakov, ml. kadetov,
kadetov, juniorov, U21, seniorov
+ osoby so zdravotným postihnutím
posledný ročník: 37. VEĽKÁ CENA SLOVENSKA 2017
Počet prihlásení: 1909, pretekárov: 1 469, Počet teamov: 154, počet krajín: 21
Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Fínsko, Francúzsko,
Holandsko, Chorvátsko, Kanada, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko,
Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Taliansko, Ukrajina

BULLETIN 2.
Dátum turnaja:

09. – 11. Marec 2018
(Piatok - Sobota - Nedeľa)

Miesto konania:

NTC – Národné tenisové centrum
Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovensko

Pravidlá:

WKF pravidlá KATA aj KUMITE, repasáž a dve 3. miesta

Chrániče:

podľa WKF pravidiel

Rozhodcovia:

Rozhodcovia WKF, EKF a národní rozhodcovia (sú
delegovaní rozhodcovskou komisiou SZK).

Štartovné:

20 € za 1 indiv. kategóriu
30 € za družstvo

Dvojitý štart je povolený (v rozličných vekových kategóriách).
Registrácia:

Aplikácia online: www.sportdata.org

Uzávierka:

do 6. Marca 2018
Registrácia v deň súťaže už nebude možná !!!

Poistenia: Odporúča sa, aby všetci pretekári mali vlastné poistenie. Organizátor
turnaja neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia pretekárov alebo
straty osobných vecí.
Podmienky účasti:
-

Právnické osoby – športové organizácie registrované v Slovenskej
republike musia spĺňať podmienky zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a
mať príslušnosť k Slovenskému zväzu karate.

-

Športové organizácie registrované v zahraničí musia mať príslušnosť
k národnej federácií, ktorá je členom (má členstvo) Svetovej federácie
karate (WKF).

Protest: Je potrebné podať písomne do rúk hlavného rozhodcu po zaplatení
poplatku 50 €
KONTAKT:
PETER MACKO
Tel.: 00421 948 123 103, e-mail: macko@karate.sk

LEOPOLD ROMAN
Tel.: 00421 903 692 095, e-mail: karate@karate.sk

LUCIA TEŠÍNSKA – Accommodation and Transfer
Tel.: 00421 948 858 400, e-mail: booking@karate.sk

PIATOK 9.3.2018:
14:00
16:00

Zaplatenie štartovného
Kata indiv., Kata družstvá, Kata pre osoby so zdravotným postihnutím

KATA indiv. Kadetky, Kadeti 14-15 rokov
KATA indiv. Juniorky, Juniori 16-17 rokov
KATA indiv. U21 st. Juniorky, U21 st. Juniori 18-20 rokov
KATA indiv. Seniorky, Seniori +16 rokov
Kata družstvá Kadetky-Juniorky, Kadeti-juniori 14-17 rokov
Kata družstvá Seniorky, Seniori + 16 rokov
KATA – pre osoby so zdravotným postihnutím
-

Nevidiaci (slepota) alebo zrakovo postihnutí - ženy, muži

-

Intelektuálne postihnutí (duševné postihnutie) – ženy, muži

-

Užívatelia invalidných vozíkov-vozíčkari (telesne postihnutí) – ženy, muži

SOBOTA 10.3.2018:
07:00
09:00
cca. 13:00

Zaplatenie štartovného
Kumite indiv.
OTVÁRACÍ CEREMONIÁL
Kumite indiv.

KUMITE Kadetky 14-15 rokov -47, -54, +54 kg
KUMITE Kadeti 14-15 rokov -52, -57, -63, -70, +70 kg
KUMITE Juniorky 16-17 rokov -48, -53, -59, +59 kg
KUMITE Juniori 16-17 rokov -55, -61, -68, -76, +76 kg
KUMITE U21 st. Juniorky 18-20 rokov -50, -55, -61, -68, +68 kg
KUMITE U21 st. Juniori 18-20 rokov -60, -67, -75, -84, +84 kg
KUMITE Seniorky 18+ rokov -50, -55, -61, 68, +68 kg
KUMITE Seniori 18+ rokov -60, -67, -75, -84, +84 kg

NEDEĽA 11.3.2018:
07:00
09:00
cca. 12:00

Zaplatenie štartovného
Kata indiv.
Kumite indiv.

KATA Dievčatá, Chlapci 6-7 rokov

KUMITE Dievčatá 6-7 rokov -20, -24, -28, +28 kg
KUMITE Chlapci 6-7 rokov -22, -26, -30, +30 kg

KATA Dievčatá, Chlapci 8-9 rokov

KUMITE Dievčatá 8-9 rokov -27, -32, -37, +37 kg
KUMITE Chlapci 8-9 rokov -26, -30, -34, +34 kg

KATA Dievčatá, Chlapci 10-11 rokov KUMITE Dievčatá 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg
KUMITE Chlapci 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg
KATA Dievčatá, Chlapci 12-13 rokov KUMITE Dievčatá 12-13 rokov -40, -45, -50, +50 kg
KUMITE Chlapci 12-13 rokov -40, -45, -50, -55, +55 kg

V prípade, že bude v kategóriách menej ako 6 pretekárov bude použitý systém
každý s každým.
Pravidlá pre KATA detské kategórie:
6 - 7 rokov a 8 - 9 rokov : min. 2 odlišné kata
10 – 11 rokov a 12 - 13 rokov : v každom kole musia cvičiť odlišné kata
(žiacke alebo majstrovské kata)
Kadeti, Juniori, U21, Seniori : podľa WKF pravidiel

Dôležité informácie:

- Kategórie môžu začať +-30 min pred plánovaným začiatkom podľa
časového harmonogramu.
- Časový harmonogram bude zverejenený 1 deň pred turnajom na

sportdata.org, karate.sk.
- Deadline na online registráciu je 6.3.2018 (UTOROK).
- Registrácia v deň turnaja už nebude možná !!!
- Platenie štartovného bude na mieste (podľa bulletinu) - 1 coach za 1
celý klub.

UBYTOVANIE A DOPRAVA (letisko)

LINKY :
http://www.karate.sk/1203/38th-grand-prix-slovakia
https://www.facebook.com/GrandPrixSlovakia/?ref=br_rs

