Akademické Majstrovstvá SR v karate 2020
Propozície
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:

AC UNIZA Žilina, SAUŠ, MŠVVAŠ SR

Termín:

7. marec 2020

Miesto:

Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, 026 01 Dolný
Kubín

Prihlášky:

odoslať do 02.03.2020 predsedovi ŠK SAUŠ PhDr. Viktória Semaníková
Prostredníctvom prihlášky:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejnc9e2lQI1KkFXLHHahLPkF
07dBvThypjpxrQNhi2QwYYbQ/viewform (meno a priezvisko, dátum
narodenia, pohlavie, adresu, emailovú adresu, telefónne číslo, VŠ a fakultu,
súťažnú kategóriu)

Otvorenie:

07.03.2020 o 10:00 hod.

Ukončenie:

07.03.2020 cca o 18:00 hod.

Riaditeľ
súťaže:

Ing. Jozef Cisarik, tel.: 0948 900 425, e-mail: cisarik@karate.sk

Predseda ŠK
SAUŠ:

PhDr. Viktória Semaníková, tel.: 0907 570 142, e-mail:
semanikova.viktoria@gmail.com

Hlavný
rozhodca:

Ondrej Cítenyi

ŠTK:

Ľubor Setnický, tel.: 0903 910 905, e-mail: setnicky@elnet.sk

Spôsob
podávania
námietok
a protestov:

Námietku alebo protest sa podáva písomne hneď na adresu riaditeľa súťaže,
rieši ju riaditeľ súťaže, predseda ŠTK a hlavný rozhodca.

Podmienky
účasti:

V súťaži štartujú súťažiaci nominovaní predsedom športovej komisie SAUŠ
príslušného športu, ktorí sa prihlásia do súťaže v určenom termíne. Športovci
štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, diplom o
ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej školy o návšteve
maturitného ročníka.

Podmienky
štartu:

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem
štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského
štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2018/2019, vek do 28 rokov, žiaci

maturitného ročníka 2020. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na
VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ študujúci v zahraničí. Štartovať majú
povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú
organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať
pri sebe preukaz poistenca.
Strava:

Zabezpečí a hradí usporiadateľ.

Cestovné:

Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ.

Ceny:

Medaile, diplomy a poháre zabezpečí SAUŠ, vecné ceny podľa možností
usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:

Súťaží sa podľa platných pravidiel WKF a ustanovení tohto rozpisu

Súťažné kategórie:

kata: muži, ženy
kumite: muži: -60,-67,-75,-84,+84 kg
ženy: -50, -55, -61,-68,+68 kg

Súťažný systém :

kata: point panel systém (2 tretie miesta)
kumite: vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)

Časový rozpis:

9:00 – 10:00 prezentácia, váženie
10:00 – 10:15 slávnostné otvorenie AM-SR 2020 a M-SR seniorov
10:15 súťaže v kata (eliminácie + finále)
súťaže v kumite (eliminácie + finále)
18:00 ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Otvárací a záverečný ceremoniál:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Študentská hymna Gaudeamus Igitur
Príhovor zástupcu VŠ a otvorenie súťaže
Športovo-technické informácie
Zhodnotenie súťaže: predseda ŠK SAUŠ, riaditeľ súťaže
Medailový ceremoniál
Záverečný príhovor VŠ a ukončenie súťaže

Víťaz získava titul AKADEMICKÝ MAJSTER SR 2020.
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom
a organizačnom rozpise súťaže.
Umiestnenie na AM-SR bude jedným z kritérií nominácie na Akademické majstrovstvá sveta
2020 a na EUSA Majstrovstvá Európy 2020.

