ZAGREBAČKI KARATE SAVEZ

ZAGREB KARATE ASSOCIATION

Savska cesta 137, 10000 Zagreb, CROATIA, Tel:+ 385 1 643 1021, Fax: + 385 1 643 1046
e-mail: karate-zg@karate-zg.hr, www. karate-zg.hr, IBAN: HR5724020061100046999, MB 3243206 OIB: 09506893120

PRVENSTVO ZAGREBA 06.03.2022.
Sve kategorije kata pojedinačno i ekipno

Datum i mjesto održavanja: nedjelja, 06.03.2022. – Sportska dvorana Peščenica, Ulica Grada Gospića 1
Prijave se primaju zaključno do četvrtka 03.03.2022. do 12,00 sati!
Satnica će biti objavljena po završetku prijava.
Prijave se vrše isključivo preko internet stranice ZKS-a www.karate-zg.hr.
Iznos kotizacije: 70,00 kn/kategorija
Kotizaciju treba uplatiti na žiro račun IBAN: HR5724020061100046999 poziv na broj: 90614, a potvrdu poslati mailom.
naziv kategorije

pravo nastupa

dozvoljene kate

Ekipno za veterane je dozvoljeno da jedan član ekipe bude mlađi od propisane dobi, ali da ima najmanje 30 godina.
Napomena:
Natjecatelji trebaju ponijeti neki od navedenih identifikacijskih dokumenata - domovnica, putovnica, osobna ili
zdravstvena iskaznica. Prijavljeni natjecatelji za koje se utvrdi da su premladi ili prestari za nastup, bit će diskvalificirani.
Svi prijavljeni natjecatelji moraju biti registrirani članovi HKS-a. Svi natjecatelji moraju imati važeći (ne stariji od 6
mjeseci) liječnički pregled, koji može biti upisan u knjižicu HKS-a, klupsku knjižicu ili na posebnoj potvrdi. Natjecatelj na
zahtjev natjecateljske komisije mora predočiti isti, ili će biti diskvalificiran. Ulaz na parket dvorane dozvoljen je
isključivo natjecateljima koji se natječu i prijavljenim trenerima, koji moraju biti u sportskoj obući i trenirci.
Gledateljima nije dozvoljen ulaz u dvoranu. Molimo da upoznate svoje članove i njihove roditelje s Nacrtom protokola
koji je poslan u privitku maila.
PRIJAVOM NATJECATELJA ODGOVORNA OSOBA POTVRĐUJE DA SU SVI NATJECATELJI UREDNO REGISTRIRANI
ČLANOVI HKS-a, DA IMAJU VAŽEĆI LIJEČNIČKI PREGLED I ODGOVARAJUĆU STAROST!
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Poštovani,
u privitku dostavljam detalje vezane za prvenstvo Zagreba u katama za mlađe uzraste koje će se održati u
nedjelju, 06.03.2022 u ŠD Peščenica.
Detaljna satnica će biti objavljena u petak po završetku prijava.
VAŽNO:
- Uz prijave obavezno dopisati kontakt za svakog prijavljenog natjecatelja (ukoliko se ne napiše kontakt,
prijave tih natjecatelja će biti obrisane)
- Kod prijave natjecatelja klubovi moraju prijaviti i trenera koji će taj dan biti u dvorani (ime, prezime,
datum rođenja i kontakt broj), samo prijavljeni treneri će moći ući u dvoranu
- Satnica će biti objavljena po završetku prijava, mole se natjecatelji da dolaze u točno određeno vrijeme
(imat će vremena za zagrijavanje)
- Preporuča se natjecateljima da dođu spremni u kimonima i ne zagrijavaju se vani ispred dvorane (neće
moći ući ako im je temperatura iznad 37.2 °C)
- Za trenere maske su obvezne i moraju se nositi pravilno (preko nosa i ustiju) cijelo vrijeme boravka u
dvorani
- Za natjecatelje maske su obvezne cijelo vrijeme u dvorani (osim za vrijeme trajanja borbe i za vrijeme
zagrijavanja)
-svi natjecatelji moraju imati liječnički pregled ne stariji od 6 mjeseci i koji je obavljen u ambulanti medicine
sporta
- Nakon završetka kategorije i podjele medalja, svi natjecatelji moraju što hitnije napustiti dvoranu
- Nepridržavanje ovih pravila će rezultirati diskvalifikacijom
Molim da smjernice za natjecanje dostavite svojim trenerima te
natjecateljima i njihovim roditeljima.
Predsjednik NK ZKS
Alan Avanić

