DRŽAVNO PRVENSTVO JKA KARATEJA 2019
ORGANIZATOR: JKA Slovenija
TEHNIČNI IZVAJALEC: Karate klub Shotokan Celje
DATUM: Nedelja, 10. 2. 2019
KRAJ: Telovadnica Gimnazije Center, Kosovelova 1, 3000 Celje
PROGRAM TEKMOVANJA:

9.00 – 9.30 ure
ob 9.30 uri
ob 9.45 uri
ob 10.00 uri
ob 13.30 uri

Zvodno 48. A
3000 Celje
Tel / fax:
03 49 26 104
Mob:
040 381 470
E pošta:
info@jka-slovenija.si
Spletna stran:
www.jka-slovenija.si

Dokončne prijave in plačilo taks
Zbor sodnikov in vodij ekip
Predstavitev ekip, sodnikov in uradna otvoritev turnirja
Pričetek tekmovanja članskih kategorij in ekip
Pričetek tekmovanja ostalih kategorij

PROPOZICIJE TEKMOVANJA:
- Razpisane tekmovalne kategorije in discipline najdete v prilogi.
- Na državnem prvenstvu JKA karateja lahko nastopajo državljani RS s
urejeno registracijo za leto 2019.
- Sodnike delegira sodniška komisija JKA Slovenije. Veljajo tekmovalna
in sodniška pravila JKA / WF.
- Tekmovalci na turnirju nastopajo na lastno odgovornost. Vsem
tekmovalcem oziroma klubom priporočamo zavarovanje in zdravniški
pregled za svoje tekmovalce.
- Tekmovalci v kumiteju morajo imeti predpisano zaščitno opremo.
- Tekmovalci v kumiteju nastopajo do 1 ippona, 2 min. Člani in mladinci
v finalu do 2 ipponov, 5 min.
TEKMOVALNA KOTIZACIJA:
1 nastop

2 in > nastopov

Ekipni nastopi

15 €

20 €

15 €

Ekipni nastopi (članske
kategorije)
25 €

Tekmovalne takse lahko poravnate v gotovini ob končni prijavi. Takse
lahko poravnate tudi na TRR Zveze klubov JKA Slovenije, št.:
SI56 0510 0801 4865 630.
Vsak klub bo poravnal toliko tekmovalnih taks, koliko bo prijavil
tekmovalcev. Opravičilo za odsotnost lahko dokažete z zdravniškim
potrdilom.

-

Najboljši tekmovalci in tekmovalke po skupinah pa prejmejo diplome
in medalje. Zmagovalci v članskih kategorijah prejmejo še pokal
državnega prvenstva. Pri ekipnih nastopih najboljše ekipe poleg
medalj prejmejo še pokal.

PRIJAVE:
- Prijavni list v prilogi pošljite na naslov tekmovalne komisije do četrtka,
7.2.
Prijavnico pošljite na naslov: Tekmovalna komisija JKA Slovenije, Zvodno
48. a, 3000 Celje ali po e pošti: ursula.hace@gmail.com.
DODATNE INFORMACIJE:
Uršula Hace, Tel: 03 49 26 104 ali 040 375 807.
Pred. tekm. komisije
Uršula Hace

