
 

 

 

PRIHLÁS SA A VYHRAJ PRVÝ HISTORICKÝ E-TURNAJ KARATE KLUBU ŽILINA 

K1 SUPERLIGA - 4. KOLO  

KEDY ? : Nedeľa 15.11.2020 (v tento deň prebehne vyhodnotenie 4. kola).  

Turnaj prebieha každý týždeň až do skončenia karantény. Na konci spoznáme celkových 

víťazov - GRAND WINNEROV. 

 

KTO ? : Všetci cvičenci Karate Klubu Žilina, bez ohľadu na vek a stupeň 

technickej vyspelosti. Turnaj je vhodný aj pre začiatočníkov. 

 

PRIHLÁŠKA : Prihlasujte sa prostredníctvom nasledovného google formulára 

najneskôr do soboty 14.11.2020:  https://forms.gle/3g9heWwqkECXb72Q7  

 

KATEGÓRIE: Kata, Kumite, Technika, Silák / Siláčka, Športový talent 

AKO POSTUPOVAŤ ? :  

Kata: Nahrajte doma video, na ktorom odcvičíte  ľubovoľnú kata. Video 

nahrajte tak, aby bolo vidno celého cvičenca a podľa možnosti v priestore, kde 

cvičenec odcvičí celú kata naraz.  

Kumite: Vytvorte si fiktívneho súpera (špagát či opasok visiaci zo stropu, alebo 

metlu pripevnenú k stoličke - uvítame akékoľvek nápady) a natočte cca 30 

sekundové video, na ktorom predvediete útoky na tohto súpera.  Hodnotiť sa 

bude presnosť a výraznosť techník, kvalita prevedenia a celkový športový 

prejav.  

 

Technika (kihon / kihon ido): Vyberte si ľubovoľnú základnú techniku, ktorú už 

viete a nahrajte nám video, na ktorom ju odcvičíte 10 krát. Ak si zvolíte viac 

techník, odcvičte každú 10 krát. Zvoľte si maximálne 3 techniky. 

Silák / Siláčka: Nahrajte video kde predvediete koľko klikov dokážete spraviť a 

k tomu pridajte 10 ukážkových drepov (tak ako ste sa ich učili na tréningoch).  

https://forms.gle/3g9heWwqkECXb72Q7


Hodnotiť sa bude kvalita prevedenia a pri klikoch samozrejme počet len tých 

správne prevedených.   

Športový talent: Ak dokážete čokoľvek zaujímavé - mostík, šnúru, kotrmelec, 

prípadne ďalšie výnimočné veci, toto je skvelá kategória pre Vás :)  

 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

AKO VYTVORIŤ VIDEO? : Video nahrajte na mobil, alebo ľubovoľnú kameru. 

Postačuje bežná kvalita, pričom jedinou podmienkou je viditeľnosť celého 

cvičenca. V prípade, že sa prihlásite do viacerých kategórii, môžete vytvoriť pre 

každú disciplínu samostatné video. Ak Vám to však vyhovuje, môžete tiež 

vytvoriť jedno video obsahujúce všetky disciplíny.  

 

 

AKO DORUČIŤ VIDEO? : Video môžete nahrať na youtube.com (ako 

"NEZARADENÉ"), alebo poslať cez ulozto.sk. Prosíme však uprednostnite 

nahratie na youtube.com . Odkaz na video následne  skopírujte do príslušného 

políčka v prihláške. V prípade, že Vám žiadna z týchto možností nevyhovuje, 

ozvite sa nám a poradíme Vám.   

KONTAKT: Ján Novosad - 0914 291 162, karatezawkf@gmail.com 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ :)  


