KARATE ZVEZA SLOVENIJE
Grajski trg 1, 3313 POLZELA
KOMISIJA ZA PARA-KARATE KZS: Predsednik Bojan Marinček

Številka: 2022-11
Datum: 15.11.2022

50. INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT »TRBOVLJE OPEN 2022«
PARA-KARATE
KK TRBOVLJE, v sodelovanju s tehničnim organizatorjem, Karate zveza Slovenije, organizira
50. INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT »TRBOVLJE OPEN 2022« v disciplini PARA KARATE.
Datum: sobota, 03.12.2022
Kraj: ŠPORTNA DVORANA POLAJ, Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 7a
Posamične prijave za disciplino KATA POSAMIČNO uredite na povezavi: e-karate.si
ROK ZA PRIJAVE: torek 29.11.2022, do 23:59 ure!
STAROSTNE KATEGORIJE: ŽENSKE -16 let, + 16 let; MOŠKI -16 let, + 16 let
Glede na število prijavljenih, bodo tekmovalke-ci lahko razdeljeni tudi v več starostnih kategorij.
TEKMOVALNE KATEGORIJE – KATA POSAMIČNO:
1. Osebe z okvaro vida,
2. Osebe z motnjo v duševnem razvoju,
3. Osebe na invalidskih vozičkih,
4. Osebe z gibalno oviranostjo,
5. Osebe z okvaro sluha.
Organizator si pridružuje pravico do preoblikovanja starostnih kategorij, glede na prispele prijave.
Za vse tekmovalke - ce, ki želijo nastopiti v kategorijah PARA KARATE – KATA POSAMIČNO prosimo,
da na spodnji elektronski naslov pošljejo ODLOČBE, oziroma dokumente, iz katerih so razvidne
diagnoze, zdravstvene težave in v kateri kategoriji želijo nastopiti. Na osnovi le teh bodo tekmovalci
razporejeni v starostne skupine in kategorije. Klubi, ki so dokumentacijo že poslali, jim tega
ponovno ni potrebno urejati.
DOKUMENTACIJO POŠLJITE do konca roka za prijave na mail naslov: info@kimon.si
Poslana dokumentacija bo osnova za razporeditev tekmovalcev v žreb tekmovanja.
Vse spremembe v prijavah po tem roku urejamo v skladu s pravilniki o registraciji in tekmovanjih!
Vsa vprašanja v zvezi z informacijami in organizacijo tekmovanja pošljite Predsedniku komisije za
osebe s posebnimi potrebami, Marinček Bojanu, na elektronski naslov ali na številko 041 688 120.

Nasvidenje v Trbovljah!
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