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КУП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 2012 
(кадети, јуниори, сениори – кате и борбе- појединачно и екипно) 

 
 
 
Место: Лепосавић, Хала Спортова 
Датум: 07.(субота) .04.2012 године 
Пријаве: До 05.04.2012 до 14 часова на факс 028 497 367 или email 
karatesavezkm@yahoo.com 
Жреб:   06.04.2012 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 2011-2012 
Документа: Такмичарска књижица уредно оверена у КС КиМ за 2011-2012. годину, важећи 
лекарски преглед и осигурање такмичара 
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 (01.01.1999. - 07.02.1999.), 

(1998.), (07.02.1997. - 
31.12.1997.) 

Јуниори (01.01.1997. - 07.02.1997.), 
(1996.), (07.02.1995. - 

31.12.1995.) 

1999-1995 

Млађи сениори (01.01.1995. - 07.02.1995.), 
(1994.), (1993.), (07.02.1992. - 

31.12. 1992.) 
Сениори 1994. sa 18+ u borbama, 1996. sa 

16+ u katama 

1994 истарији 



 
Борбе 
КАДЕТКИЊЕ ЈУНИОРКЕ МЛ. СЕНИОРКЕ СЕНИОРКЕ 

(01.01.1999. - 
07.02.1999.), 

(1998.), 
(07.02.1997. - 
31.12.1997.) 

(01.01.1997. - 
07.02.1997.), 

(1996.), 
(07.02.1995. - 
31.12.1995.) 

(01.01.1995. - 
07.02.1995.), (1994.), 
(1993.), (07.02.1992. - 

31.12. 1992.) 

1994. са 18+ и 
старији 

-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 
(01.01.1999. - 
07.02.1999.), 

(1998.), 
(07.02.1997. - 
31.12.1997.) 

(01.01.1997. - 
07.02.1997.), 

(1996.), 
(07.02.1995. - 
31.12.1995.) 

(01.01.1995. - 
07.02.1995.), (1994.), 
(1993.), (07.02.1992. - 

31.12. 1992.) 

1994. са 18+ и 
старији  

-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. 
 
НАПОМЕНЕ: 
 
• Такмичење у категорији кадета, јуниора, млађих сениора и сениора се одвија WKF 
правилима. 
• Борбе за сениоре на КУП-у трају 3 минута осим финалних које трају 4 минута.  
• Борбе за сениорке на КУП-у трају 2 минута осим финалних које трају 3 минута. 
• Борбе за све остале узрастне категорије (кадете и јуниоре) трајау 2 минута. 
 • У борбама екипно сви чланови екипе морају бити из прописане узрастне категорије,     
    млађи не могу да раде за старије. 
• Код ката екипно, кадети и јуниори су једна категорија, а исто се односи и на 
кадеткиње и јуниорке, у финалу је обавезан БУНКАИK  
• Код ката екипно за сениоре и сениорке на КУП-у, БУНКАИ се изводи само у финалу. 
• У катама екипно сви чланови екипе морају бити зи прописане узрастне категорије, 
млађи не могу наступати за старије. 
 
УЧЕСНИЧКА ТАКСА 
- ПОЈЕДИНАЧНО ........................................... 500,00 динара 
- ЕКИПНО 
КАТЕ............................................ 900,00 динара 
БОРБЕ (ж и м 3+1)...................... 900,00 динара 


