
 

Karate Savez
Kosova i Metohije
ul. Serdar Janka Vukotica br.33
38220 Kos. Mitrovica
tel.fax 028 664 728  
Z.R.  205-84816-71
PIB 103686283
karatesavezkm@yahoo.com

 
 

ПРВЕНСТВО КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 2011 
(полетарци, пионири, наде – кате и борбе- појединачно и екипно) 

 
 
 
Место: Звечан, Балон хала Спортског центра Житковац 
Датум: 02.(субота) .04.2011 године 
Пријаве: До 31.03.2011 до 14 часова на факс 028 497 367 или email 
karatesavezkm@yahoo.com 
Жреб:   31.03.2011 године у канцеларији СО Звечан  
Сатница такмичења: 

o  Од 8:30 – 9:30 пријава, преглед документације и мерење 
o од 9:30 – 10:00 брифинг судија и тренера 
o од 10:00 почетак такмичења 

Право наступа:   сви такмичари уредно регистровани у КС КиМ за 2010-2011 
Документа: Такмичарска књижица уредно оверена у КС КиМ за 2010-2011. годину, 
важећи лекарски преглед 
Спортска и заштитна опрема: У складу са правилима борења и суђења за такмичаре, 
тренере и судије. 
Награде: Дипломе и медаље. 
ВАЖНА НАПОМЕНА: На подијуму тј терену спортске хале могу приступити само 
такмичари, тренери и менаџери  ( чисте патике за салу су обавезне), сви остали морају 
бити на трибинама.  
ОДГОВОРНОСТ: Сваки Клуб одговара за здравствено стање својих такмичара, 
такмичари наступају на одговорност Клуба. Организатори такмичења не сносе 
одговорност за евентуалне повреде спортиста. 
 
КАТЕГИРУЗАЦИЈА 
 
Кате 
КАТЕ ПОЈЕДИНАЧНО КАТЕ ЕКИПНО 
Узраст Годиште НИВО 1 НИВО 2 НИВО 3 Апсолутни Апсолутни ниво 

2003 и мл Ж-О З-П - Сви појасеви Сви појасеви Полетарци 
2002 Ж-О З-П - Сви појасеви Сви појасеви 
2001 Ж-О З-П Б-Ц Сви појасеви Сви појасеви Пионири 

 2000 Ж-О З-П Б-Ц Сви појасеви Сви појасеви 
1999 Ж-О З-П Б-Ц Сви појасеви Сви појасеви 

Наде 1998 Ж-О З-П Б-Ц Сви појасеви Сви појасеви 
 
 
 
 



 
 
 
 Борбе 

ПИОНИРКЕ ЖЕНСКЕ НАДЕ 

2001 2000 1999 1998 
-30 -35 -37 -42 
-35 -40 -42 -47 
+35 +40 +42 +47 
Екипно (3+1) 

апсолутна 
Екипно (3+1) 

апсолутна 
 
 
 
ПРОПОЗИЦИЈЕ (полетарци, пионири, наде): 

 Такмичар у појединачној конкуренцији може наступити само у свом годишту, 
свом нивоу и апсолутном нивоу 

 Свако годиште представља посебну такмичарску групу 
 Код КАТЕ ЕКИПНО, постоји један, апсолутни ниво у свакој узрастној 

категорији 
 Такмичари на првом нивоу (жути и оранж појас), изводе предученичке и ученичке 

кате и могу понављати кату у сваком трећем  кругу (морају да знају две кате) 
 Такмичари на другом нивоу (зелени и плави појас), изводе ученичке кате и могу 

понављати кату у сваком четвртом  кругу (морају да знају три кате) 
 Такмичење у катама појединачно (први и други ниво) одвија се тако што 

истовремено изводе кату оба такмичара (црвени и плави) након чега судије 
проглашавају победника. 

 У катама екипно (полетарци , пионир и наде), један члан ката тима може бити 
из прве млађе узрастне категорије. 

 За такмичаре у трећем нивоу важе следећа правила: пионири изводе ученичке  
и мајсторске кате, у сваком кругу нова ката, наде изводе мајсторске кате, у 
сваком кругу нова ката. 

 За такмичаре у апсолутном нивоу важе следећа правила:Полетарци изводе 
предученичке и ученичке кате, у сваком кругу нова ката. Пионири изводе 
ученичке  и мајсторске кате, у сваком кругу нова ката. Наде изводе мајсторске 
кате, у сваком кругу нова ката. 

 У катама екипно у конкуренцији нада у финалу се ради  БУНКАИ. 
 Борбе за пионире, пионирке, мушке и женске наде трају 1.5 минута и 

одржавају се на борилиштима 6x6 метара. 
 У борбама екипно сви чланови морају бити из прописане узрастне категорије, 

млађи не могу да раде за старије. 
 

ПИОНИРИ МУШКЕ 
НАДЕ 

2001 2000 1999 1998 
-25 -30 -35 -40 
-30 -35 -40 -45 
-35 -40 -45 -50 
-40 -45 -50 -55 
+40 +45 +50 +55 

Екипно (3+1) 
апсолутна 

Екипно (3+1) 
апсолутна 


