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2. kolo Bratislavského pohára v karate - 2022 otvorený turnaj detí, žiakov, dorastu, juniorov, U21 a
seniorov - 24.04.2022
Tatami 1

Tatami 2

Tatami 3

Tatami 4

Agility dievčatá 5 ročné /3 - 1/1
10:00 - 10:02 /2 min./
Agility dievčatá 6 ročné /5 - 1/1
10:02 - 10:10 /8 min./

Agility dievčatá 7 ročné /9 - 1/1
10:00 - 10:10 /10 min./

Agility chlapci 5 roční /3 - 1/1
10:00 - 10:05 /5 min./
Agility chlapci 6 roční /7 - 1/1
10:05 - 10:14 /9 min./

Agility chlapci 7 roční /6 - 1/1
10:00 - 10:04 /4 min./
Agility dievčatá 8 ročné /5 - 1/1
10:04 - 10:10 /6 min./

Kata dievčatá 6-7 rokov
začiatočníčky /11 - 1/1
10:10 - 10:40 /30 min./

Kata mladšie žiačky 8-9 rokov
začiatočníčky /12 - 1/1
10:10 - 10:45 /35 min./

Kata chlapci 5 rokov /2 - 1/1
10:14 - 10:22 /8 min./
Kata chlapci 6-7 rokov
začiatočníci /8 - 1/1
10:22 - 10:47 /25 min./

Kumite dievčatá 6-7 rokov do
24kg /5 - 1/1
10:40 - 10:48 /8 min./
Kata mladší žiaci 8-9 rokov
začiatočníci /10 - 1/1
10:48 - 11:18 /30 min./

Kata starší žiaci 10-11 rokov
pokročilí /18 - 1/2
11:18 - 11:50 /32 min./

Kumite starší žiaci 10-11 rokov
do 35kg začiatočníci /2 - 1/1
11:50 - 11:53 /3 min./
Kumite starší žiaci 10-11 rokov
do 40kg začiatočníci /3 - 1/1
11:53 - 11:58 /5 min./
Kumite starší žiaci 10-11 rokov
do 40kg pokročilí /5 - 1/1
11:58 - 12:09 /11 min./
Kumite starší žiaci 10-11 rokov
do 35kg pokročilí /4 - 1/1
12:09 - 12:16 /7 min./
Kumite starší žiaci 10-11 rokov
nad 40kg začiatočníci /2 - 1/1
12:16 - 12:19 /3 min./
Kata mladšie kadetky 12-13
rokov začiatočníčky /7 - 1/1
12:19 - 12:39 /20 min./

Kata starší žiaci 10-11 rokov
pokročilí /18 - 2/2
11:20 - 11:52 /32 min./

Kumite starší žiaci 10-11 rokov
nad 40kg pokročilí /9 - 1/1
11:52 - 12:13 /21 min./

Kata mladšie kadetky 12-13
rokov pokročilé /6 - 1/1
12:13 - 12:46 /33 min./

Kata kadeti 14-15 rokov /5 - 1/1
12:39 - 13:08 /29 min./

Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov
do 27kg začiatočníčky /2 - 1/1
11:17 - 11:19 /2 min./
Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov
do 27kg pokročilé /2 - 1/1
11:19 - 11:21 /2 min./
Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov
do 32kg začiatočníčky /3 - 1/1
11:21 - 11:25 /4 min./
Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov
nad 37kg pokročilé /2 - 1/1
11:25 - 11:27 /2 min./
Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do
26kg začiatočníci /2 - 1/1
11:27 - 11:29 /2 min./
Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do
30kg začiatočníci /2 - 1/1
11:29 - 11:31 /2 min./
Kumite mladší žiaci 8-9 rokov
nad 34kg začiatočníci /2 - 1/1
11:31 - 11:33 /2 min./
Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do
34kg pokročilí /2 - 1/1
11:33 - 11:35 /2 min./
Kumite staršie žiačky 10-11
rokov do 35kg pokročilé /4 - 1/1
11:35 - 11:42 /7 min./
Kumite staršie žiačky 10-11
rokov nad 40kg pokročilé /7 - 1/1
11:42 - 11:57 /15 min./

Kata mladší kadeti 12-13 rokov
pokročilí /10 - 1/1
11:57 - 12:55 /58 min./

Kata juniori 16-17 rokov /3 - 1/1
13:08 - 13:21 /13 min./

Kata seniori nad 35 rokov /2 - 1/1
13:21 - 13:29 /8 min./

Kumite kadeti 14-15 rokov do
57kg /2 - 1/1
13:44 - 13:48 /4 min./
Kumite kadeti 14-15 rokov nad
70kg /2 - 1/1
13:48 - 13:52 /4 min./

Agility chlapci 8 roční /8 - 1/1
10:20 - 10:28 /8 min./

Agility chlapci 9 roční /5 - 1/1
10:28 - 10:33 /5 min./
Agility dievčatá 10 ročné /6 - 1/1
10:33 - 10:37 /4 min./
Agility dievčatá 11 ročné /4 - 1/1
10:37 - 10:40 /3 min./
Agility chlapci 11 roční /7 - 1/1
Kata mladšie žiačky 8-9 rokov
10:40 - 10:45 /5 min./
Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg
pokročilé /3 - 1/1
Agility
chlapci 10 roční /11 - 1/1
/3
1/1
10:45 - 10:55 /10 min./
10:45 - 10:52 /7 min./
10:47 - 10:51 /4 min./
Kata staršie žiačky 10-11 rokov Kumite chlapci 6-7 rokov do 26kg
/3 - 1/1
začiatočníčky /6 - 1/1
10:51
10:55 /4 min./
10:55 - 11:05 /10 min./
Kumite chlapci 6-7 rokov do 30kg
/4 - 1/1
Kata starší žiaci 10-11 rokov
10:55 - 11:00 /5 min./
začiatočníci /7 - 1/1
Kata staršie žiačky 10-11 rokov
11:05 - 11:20 /15 min./
pokročilé /4 - 1/1
11:00 - 11:17 /17 min./

Kata kadetky 14-15 rokov /10 1/1
12:46 - 13:44 /58 min./

Kumite kadeti 14-15 rokov do
52kg /5 - 1/1
13:29 - 13:44 /15 min./

Agility dievčatá 9 ročné /12 - 1/1
10:10 - 10:20 /10 min./

Kumite kadetky 14-15 rokov do
54kg /4 - 1/1
13:44 - 13:53 /9 min./

Kumite mladšie kadetky 12-13
rokov nad 50kg začiatočníčky /2 1/1
12:55 - 12:59 /4 min./
Kumite mladšie kadetky 12-13
rokov do 50kg pokročilé /2 - 1/1
12:59 - 13:03 /4 min./
Kumite mladšie kadetky 12-13
rokov nad 50kg pokročilé /4 - 1/1
13:03 - 13:12 /9 min./

Kumite juniori 16-17 rokov do
68kg /3 - 1/1
13:52 - 13:59 /7 min./

Kumite mladší kadeti 12-13
rokov do 50kg pokročilí /4 - 1/1
13:12 - 13:21 /9 min./
Kumite mladší kadeti 12-13
rokov do 40kg pokročilí /4 - 1/1
13:21 - 13:30 /9 min./
Kumite mladší kadeti 12-13
rokov do 55kg pokročilí /4 - 1/1
13:30 - 13:39 /9 min./
Kumite mladší kadeti 12-13
rokov nad 55kg pokročilí /5 - 1/1
13:39 - 13:54 /15 min./

