
   
                                                     

       
                                                         



 
Tani-ha Shito-ryu Karate-Do 

Karate sekcija TVD Partizan Ljutomer, Slovenija 
  

organizira 28. januarja 2017 karate turnir: 
                          

Pokal mesta Ljutomer 2017 
 
DATUM:  sobota 28. Januar 2017 
KRAJ:  športna dvorana OŠ Ivan Cankar Ljutomer 
URNIK:  8.30  - 9.30 potrditev prijav ;  9.45  zbor sodnikov;   10.00 pričetek tekmovanja 

 
KATEGORIJE: 

 Moški Ženske 
Skupina Starost na dan tekme! KATA KUMITE 

[kg] 
KATA KUMITE 

[kg] 
U 8 najmlajši 7 let in mlajši Kyu:8, 7-6, pod 6 / Kyu:8,7-6, pod 6 / 
U10 malčki , malčice 8,9 let Kyu:8, 7-6, pod 6 -30, +30 Kyu:8, 7-6, pod 6 -30, +30 
U12 dečki, deklice 10, 11 let Kyu:8-6, pod 6 -40, +40 Kyu:8-6, pod 6 -40, +40 
U14 ml.kadeti 12, 13 let Kyu:8-6, pod 6 -50, +50 Kyu:8-6, pod 6 -47, +47 
U16 kadeti 14, 15 let kata -57, -70, +70 kata -54, +54 
U18 mladinci 16, 17 let kata -76, +76 kata -59, +59 

S člani, članice kata -67, -84, +84 kata -55,-68, +68 
V- veterani  od 35 do 45 let kata absol. nad 35 

let 
 

kata absol. nad 35 let 
 V+ veterani nad 45 let kata kata 

 
PRAVILA ZA KATE KARATE ZVEZE SLOVENIJE (WKF pravila s sledečimi izjemami): 
 Kata U8 – šolska kata s ponavljanjem do finala 
 Kata skupina:  U10 - 1.krog  šolska kata, potem po lastnem izboru 
 Kata skupina:  U12 -1.krog  šolska kata, potem po lastnem izboru
 Trajanje borb: U14 - .1minuto,  ostali WKF 
 vse kategorijeskrajšani  repesaž (dve 3. mesti) 

 
TEKMOVALNA TAKSA: 16 Evrov  za  1 nastop,  10 Evrov za vsak dodaten nastop,  

vplačilo na dan tekmovanja 
NAGRADE:  Medalje za 1, 2 in 3 mesto. 
                   Posebna nagrada za najboljšega tekmovalca po izboru komisije. 

  
  
 
 
                      
 
 

 
OSTALE INFORMACIJE:  

 Število tekmovalcev na klub ni omejeno, 
 Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost in organizator ne odgovarja za morebitne 

poškodbe na tekmovanju, 
 Tekmovalci nastopajo s svojo rdečo-modro zaščitno opremo: ščitniki za noge in zobe, rokavice,  
 Organizator si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila prijav (vsaj 4 tekmovalci za 

kategorijo!) združuje kategorije oz. da odpove celotno tekmovanje, 
 Obiščite našo spletno stran:  http://www.karate-ljutomer.net 
 

Vabljeni  28. januarja 2017 v  Ljutomer! 

INFORMACIJE: 
Riki ŽIBRAT 
Cven 86/B 

9240 LJUTOMER 
041/644-689 

PRIJAVE: 
 izključno preko spletnega portala 

Karate zveze Slovenije:  
e-karate.si 

do četrtka 26.1.2017 do 23.59 
 


