Карате клубовите Чоле - Охрид и Кунсуто од Охрид
традиционално организираат меѓународен натпревар во
Охрид кој што ќе се случува во спортската сала Билјанини
Извори за што ни претставува чест да ве поканиме да
учевствувате.
Контакт тел: +38975307226 и +38978375733
Место на одржување СРЦ „БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“
ОХРИД

Натпреварот се одржува според правилата на WKF и истиот е планиран во
календарот на Карате Федерацијата на Македонија.
На турнирот право на настап имаат само клубовите со платена годишна чланарина
за 2022 година и регистрирани натпреварувачи и тренери, каки и важечки лекарски
преглед за натпреварувачите не постар од 6 месеци, заведен нанатпреварувачкиот
картон.
Натпреварувачите
и
тренерите
задолжително со себе да го понесат натпреварувачкиот картон, односно
тренерскиот картон

Обврски на учесниците
Секој клуб одговара за здравствената состојба на своите
натпреварувачи,организаторот не одговара за евентуални
спортски повреди
Организаторот го задржува правото да спои или испушти
одредени категории поради мал број на пријавени
натпреварувачи
За секој натпреварувач во кумите задолжитени се
ракавици,штитници за нозе и заби
Во случај натпреварувач да настапи во погрешна возрасна и
тежинаска категорија ке биде дисквалификуван
Помлад натпреварувач може да се натпреварува екипно во
кати само во една погорна категорија
Службените лица ке бидат делегирани во соработка со КФМ

ПРИЈАВУВАЊЕ И КОДИЗАЦИЈА
Краен рок за пријавување: 21.05.2022 до 18 часот
Пријавувањето се врши преку e-mail на следните мејлови:

zorandervishov@gmail.com
brankotasevski@gmail.com
кодизацијата за натпреварот изнесува:
 600 ден за една категорија( ката или кумите)
 900 ден за ката екипно
 900 ден за две категории (ката и кумите)

КАТЕГОРИИ КАТИ
2015 и помлади
ниво 1

2014

бел, жолт

АПСОЛУТНА
ниво 2
ниво 3
Портокалов,
зелен

бел, жолт ,

2013

портокалов над зелен

бел, жолт ,

2012

портокалов зелен, плав

бел, жолт ,

2011

портокалов зелен, плав

бел, жолт ,

2010

портокалов зелен, плав

2009

зелен, плав

14/15 год - кадети

зелен, плав

ката со повторување
во прво ниво може да се
повторува една ката во секој
круг ( хеан /пинан ката) второ
ниво може да повторува секој
втор круг

во прво ниво може да се
повторува една ката во секој
круг ( хеан /пинан ката до
портокалов) во второ ниво
може да повторуваат ката во
секој втор круг (хеан ката )
во прво ниво може да се
повторува една ката во секој
круг ( хеан/пинан ката до
портокалов) во второ ниво
кафен и може да повторуваат ката во
секој втор круг (хеан /пинан
ката )
вотрето
црн
ниво се работаат кати без
повторување
во прво ниво може да се
повторува една ката во секој
круг ( хеан/пинан ката до
портокалов) во второ ниво
кафен и може да повторуваат ката во
секој втор круг (хеан /пинан
ката )
вотрето
црн
ниво се работаат кати без
повторување
во прво ниво може да се
повторува една ката во секој
круг ( хеан /пинан ката до
кафен и портокалов) во второ ниво
може да повторуваат ката во
секој втор круг (хеан/пинан
црн
ката )
вотрето
ниво се работаат кати без
повторување
кафен и
во второ ниво може да
повторуваат ката во секој втор
црн
круг (хеан /пинан ката )
вотрето ниво се работаат кати
без повторување

WKF

второ ниво може да
повторуваат ката во секој трет
круг
во трето ниво се работаат кати
без повторување

второ ниво може да
повторуваат ката во секој трет
круг

16/18 год јуниори

зелен, плав

WKF

во трето ниво се работаат кати
без повторување

ТИМ
КАТА
Машки и
женски

Група 1

Група 2

Група 3

2015
и помлади

2013/2014

2011/2012

Група 4
Помлади
кадети

Група 5

Група 6

кадети

јуниори

ПРАВИЛА ЗА КАТА ТИМ (ЕКИПНО)
Натпреварувачите во kaта екипно се натпреваруваат без нивоа по
групи. Натпреварувачите во тимот мора да бидат во својата
возрасна група како во табелата. Дозволено е еден помлад
натпреварувач да настапува за постари. Обратно не е дозволено.
Дозволен е и микс тим. Bunkai не е задолжително.
Прва и втора група може да повторуваат ката во секој круг.
Трета четврта група не е дозволено повторување на kata.
Петта и шеста група работаат само мајсторски кати Bunkai не е
задолжително

Децата пријавени во категоријата 2015 и помлади ќе бидат
поделени во групи и секој натпреварувач во таа категорија ќе
добие медал

НАГРАДИ :
Натпреварувачите во секоја категорија за освоено прво , второ и
две трети места добиваат медал и диплома
Натпреварувачите во ката екипно за освоено , второ и две трети
места добиваат медал и диплома а за прво место добиваат
медал диплома и ПЕХАР

КАТЕГОРИИ КУМИТЕ
Деца
КУМИТЕ

женски

машки

помлади
кадети
12-13

кадети
14/15

-32 /-36 / - -40 /-45 /40 /-44 /
50 /-55
-47 /-54
+44
/+55
/+54
-30 /-34 /38 /-42 /46 / +46

јуниори
16 / 17

-48 /-53
/-59 /+59

-36 /-41 /45 /-48 /- -52 / -57 -55 /-61
52 / -57 / /- 63 /-70 /-68 /-76
+57
/+ 70
/+76

ПРАВИЛА КУМИТЕ
Kumite се изведува по WKF правила. Може да
учествуваат натпреварувачи со наполнети 10 години.
Деца и Помлади Кадети борбата ке трае 1,5 мин. а за
Кадети и Јуниори борбата ке трае 2 мин.
Задолжителни протектори: Сини и црвени ракавици,
гума за заби, потколеници и стапала, црвен и син појас
ОРГАНИЗАТОРОТ НЕ ОДГОВАРА ЗА ЕВЕНТУАЛНИ
ПОВРЕДИ.
КФМ обезбедува присуство на амбилантно возило со
лекарска екипа.
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Краен рок за пријавување: 21.05.2022 до 18
часот
Пријавувањето се врши преку e-mail
на
следните мејлови:

karate@piton.com.mk
brankotasevski@gmail.com

ДОКОЛКУ ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД СМЕСТУВАЊЕ А ИМАТЕ ПОТЕШКОТИИ
ОКОЛУ ПРОНАОЃАЊЕ МЕСТО МОЖЕТЕ ДА НЕ КОНТАКТИРАТЕ НА
ТЕЛЕФОН И ЌЕ ПРОБАМЕ ДА ГИ ЗАДОВОЛИМЕ ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

Контакт тел: +38975307226 и +38978375733

Планиран распоред:
Дата: 22.05.2022 година
08-09.30 часот пријавување и уплата на кодизација
09:30-10:00 часот Судиски брифинг
10:00 часот отворање на натпреварот
10:30 часот почеток на натпреварот

