Slovenský zväz juda, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Majstrovstvá SR
v súťažiach KATA
ROZPIS
*****************************************************************
.
A/ Všeobecné ustanovenia:

1. Usporiadateľ
:
2. dátum konania :
3. Miesto konania :
4. Riaditeľ súťaže :
5. Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia
:
6. Informácie
:

7. Ubytovanie

:

JUDO SOKOL Bratislava I Vinohrady
nedeľa 09. 09. 2018
Dojó Sokol Bratislava I Vinohrady,
Sokolská 1, 81104 Bratislava,
Mgr. Jaroslav Duroška
e-mail: duroska.jaro@chello.sk
0903 476 675
Eduard Duda, VII. DAN
deleguje Dankolégium SZJ
riaditeľ súťaže JaroslavDuroška
DANkolégium: Anton Pospíšek,
e-mail: pospisek@ szm.sk
 0903 241 374
zabezpečí na základe objednávky
(spolu s prihláškou) usporiadateľ

--------------------------------------------------------------------------B/ Technické ustanovenia :
Súťaží sa podľa pravidiel (popisu) vydaných pre súťaže Kata, ktoré je možno
študovať z webových stránok www.judo.sk
a.) Výber Kata
o Nage-no-kata
o Katame-no-kata
Uzávierka prihlášok do 02. 09. 2018 na adresu usporiadateľa.
b.) Štartovné: Za každý štart (ako Tori alebo Uke) zaplatí každý 5,- EURO.
c.) Štartujú: Na M-SR môžu štartovať pretekári/ky buď v kategórii A alebo B.

Účasť zahraničných športovcov je povolená
ca) kategória A – seniorov,
Pretekári, nositelia minimálne stupňa technickej vyspelosti judo min. 1.kyu a dosiahli vek
najmenej 21 rokov.
cb) kategórie B - mládeže.
Pretekári od kategórie dorastu do juniorov, 20 rokov (vrátane, ktorí dosiahli stupeň
technickej vyspelosti minimálne 4.kyu).
d.) Počet štartov v každej kata je možno nastúpiť len jeden krát ako Tori a raz ako Uke.
Nie je však možné, aby sa dvojica pri rovnakej kata vystriedala v pozícii Uke, Tori.
e.) Rozhodcovia: Každú Kata rozhodujú traja rozhodcovia.
f.) Ceny: Dvojice na 1. až 3. mieste
- v kategórii A víťazi získajú titul Majster Slovenska, diplom a medailu a ostatní
diplom a medailu za umiestnenie na M-SR Kata, (vyhodnotí sa len jedno tretie
miesto),
- v kategórii B víťazi získajú titul Majster SR diplom a medailu a ostatní diplom a
medailu za umiestnenie na M-SR Kata, (vyhodnotí sa len jedno tretie miesto).
,
h.) Časový program:

09,00 hod. - 10,00 hod. prezentácia a kontrola dokladov
10,00 hod. - 10,30 hod. losovanie
11,00 hod. začiatok súťaže.

ch.) Súťaž bude na dvoch tatami.

V Bratislave dňa 29. 06. 2018
Anton Pospíšek, predseda Dankolégia SZJ

