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КУП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 2011 
(кадети, јуниори, сениори – 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 КС КиМ  
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 2009-2010. годину, важећи 
лекарски преглед 
Спортска и заштитна опрема: У складу са правилима борења и суђења за такмичаре, 
тренере и судије. 
ОДГОВОРНОСТ: Сваки Клуб одговара за здравствено стање својих такмичара, такмичари 
наступају на одговорност Клуба. Организатори такмичења не сносе одговорност за 
евентуалне повреде спортиста. 
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.  
КС КиМ не сноси никакву одговорност за могуће повреде, сваки клуб је одговоран за 
здравствено стање својих такмичара. 
 
КАТЕГИРУЗАЦИЈА 
 
Кате 

УЗРАСТ ПОЈЕДИНАЧНО  ЕКИПНО 
Кадети 1997-1996 са пуних 14, и 

непуних 16 година 
Јуниори 1995-1994-1993 са пуних 16 и  

непуних 18 година 

1997-1994 

Млађи сениори 1993-`92-`90 са пуних 18god, и 
непуних 21 година 

 

Сениори 1993 и старији 1993 истарији 
 
 



 
 
Борбе 

КАДЕТКИЊЕ ЈУНИОРКЕ МЛ. СЕНИОРКЕ СЕНИОРКЕ 
1997-1996 са 
пуних 14, и 

непуних 16 година 

1995-1994-1993 
са пуних 16 и  
непуних 18 

година 

1993-`92-`90 са пуних 
18god, и непуних 21 

година 

1993 и старији, са пуних 18 
година 

-55 -58 -53 -53 
+55 +58 -60 -60 

  +60 +60 
Екипно 3+1 
апсолутна 

Екипно 3+1 
апсолутна 

Екипно 3+1 
апсолутна 

Екипно 3+1 апсолутна 

КАДЕТИ ЈУНИОРИ МЛ. СЕНИОРИ СЕНИОРИ 
1997-1996 са 
пуних 14, и 

непуних 16 година 

1995-1994-1993 
са пуних 16 и  
непуних 18 

година 

1993-`92-`90 са пуних 
18god, и непуних 21 

година 

1993 и старији, са пуних 18 
година 

-55 -60 -68 -68 
-65 -70 -78 -78 
+65 +70 +78 +78 

Екипно 3+1 
апсолутна 

Екипно 3+1 
апсолутна 

Екипно 3+1 
апсолутна 

Екипно 5+1 апсолутна 

Молимо све клубове да приликом пријављивања воде рачуна, да ли ће њихови 
такмичари испуњавати одредбе узрастне категоризације и на дан одржавања 
Купа Србије. 
 
NAPOMENE: 
-kadeti, juniori, seniori- 
• Takmičenje u kategoriji kadeta, juniora i seniora se odvija po WKF pravilima. 
• Borbe za seniore na KUP-u traju 3 minuta osim finalnih koje traju 4 minuta, ovo se 
odnosi samo za takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji. 
• Borbe za seniorke na KUP-u traju 2 minuta osim finalnih koje traju 3 minuta, ovo se 
odnosi samo za takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji. 
• Borbe za sve ostale uzrasne kategorije (kadete i juniore) traju 2 minuta. 
• U borbama ekipno svi članovi ekipe moraju biti iz propisane uzrasne kategorije, 
mlađi ne može da radi za starije. 
• Kod kata ekipno, kadeti i juniori su jedna kategorija, a isto se odnosi i na kadetkinje i 
juniorke, u finalu je obavezan BUNKAI. 
• Kod kata ekipno za seniore i seniorke na KUP-u, BUNKAI će se izvoditi samo u 
finalu. 
• U katama ekipno svi članovi ekipe moraju biti iz propisane uzrasne kategorije, mlađi 
ne može da radi za starije. 
 
 


