
XIV СРЕМСКОКАРЛОВАЧКИ

КАРАТЕ КУП

X МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ЈОВО КОЗОМОРА



ДАТУМ:   

МЕСТО:   

ПОКРОВИТЕЉ: 

ПРИЈАВЕ:   

ИНФОРМАЦИЈЕ: 
    

ПРОГРАМ:  
    

УЧЕСНИЧКЕ ТАКСЕ: 

НАГРАДЕ:  

СМЕШТАЈ:

03. јун 2017. год.

Нови Сад, Спортски центар "ВОЈВОДИНА"      
(СПЕНС – мала сала)

Спортски савез Општине Сремски Карловци

Крајњи рок до 26. маја 2017. год. (петак)
    Последња корекција до 30. маја 2017. год. (уторак)
    до 15:00 часова
    Email: karateklubimpulsoffice01@gmail.com

063/548060
w    ww.karateklubimpuls.org
k    arateklubimpulsoffice01@gmail.com

Пријава:                                               
Свечано отварање:                           
П    очетак такмичења у катама:        
П    очетак такмичења у борбама:    

1.200,- динара (10 Еура) кате и борбе појединачно
     1.800,- динара (15 Еура) екипно кате и борбе
    Уплате се могу извршити на рачун клуба: 340-28635-64

Дипломе и медаље за најуспешније и пехари за клуб са   
највећим бројем такмичара, најуспешнији клуб у
укупном пласману и најмлађе такмичаре у катама и
борбама. 

8:30 - 9:30 часова     
9:45 - 10:00 часова
    10:00 часова
    13:00 часова

Све додатне информације у вези смештаја можете пронаћи на:
www.karlovci.org.rs

+381 21 884 111
+381 21 883 735,
                     883 139,
              884 008
+381 21 883 325
+381 21 883 330
+381 21 884 101

Ø   ПРЕМИЈЕР ПРЕЗИДЕНТ ХОТЕЛ  
Ø   ХОТЕЛ ДУНАВ 
 
 
Ø   ВИЛА ПРЕЗИДЕНТ    
Ø   СОБЕ ЗА ОДМОР КАРЛОВЦИ  
Ø   СОБЕ ЗА ОДМОР БЕЛИЛО 69  





НАПОМЕНА:

Такмичење се одвија по Куп систему без репесажа.
Такмичари из  Е и Д класе изводе предученичке и ученичке кате и могу понављати
кату у сваком трећем кругу (морају знати најмање две кате) при чему једну исту кату 
не могу понављати узастопно.
Такмичари из Ц класе изводе ученичке и теки кате и могу понављати кату у сваком 
четвртом кругу (морају знати најмање три кате) при чему једну исту кату не могу 
понављати узастопно.
Такмичари из Б класе изводе ученичке, теки и мајсторске кате, у сваком кругу нова 
ката, стим да у борби за медаљу могу поновити кату из елиминација,  али не 
узастопно.
Такмичари из А класе изводе мајсторске кате, у сваком кругу нова ката, стим да у 
борби за медаљу могу поновити кату из елиминација, али не узастопно.
Такмичари у апсолутном нивоу код узрасне категорије нада изводе мајсторске кате, у 
сваком кругу нова ката, стим да у борби за медаљу могу поновити кату из 
елиминација, али не узастопно. Код узрасне категорије полетараца такмичари изводе 
ученичке и теки кате и могу понављати кату у сваком четвртом кругу (морају знати 
намање три кате) при чему једну исту кату не могу понављати узастопно, док код 
узрасне категорије пионира такмичари изводе ученичке, теки и мајсторске кате, у 
сваком кругу нова ката, стим да у борби за медаљу могу поновити кату из 
елиминација, али не узастопно.
Такмичење у катама појединачно, одвија се тако што кату истовремено изводе оба 
такмичара, након чега судије проглашавају победника.
У катама екипно један члан ката тима може да буде из прве млађе узрасне категорије.
Кадети (01.01.2004-02.02.2004.), (03.02.2004-31.12.2004.), (2003.), (03.02.2002-
31.12.2002.)
Јуниори (01.01.2002-02.02.2002.), (2001.), (03.02.2000-31.12.2000.)
Млађи сениори (01.01.2000-02.02.2000.), (1999.), (1998.), (03.02.1997-31.12.1997.)
Такмичари и тренери морају да имају опрему у складу са правилима борења  и  
суђења WKF.
Трајање борбе за годиште 2006-2007, 2004-2005. је 1,5 минута, а за остале је 2 минута.
Такичење се одвија на татамијима величине 6х6 за млађе категорије, а 8х8 за старије 
(кадети, јуниори, млађи сениори).
Свака екипа може да делегира судију, али организатор задржава право да их укључи у 
суђење уз сагласност КФС који делегира судије, (о чему ће бити благовремено 
обавештени).
Судије морају добити дозволу од матичног савеза.
Домаће судије ће бити плаћене по правилнику КФС, судије из иностранства добијају 
дневницу у висини 50 еура.
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НАПОМЕНА:

Сви такмичари морају имати лекарски и осигурање, домаћин не сноси одговорност за 
евентуалне последице. Такмичарима без осигурања и лекарског неће бити дозвољено 
да наступе.

Спортски поздрав!


