КАРАТЕ
Члан 1.
Првенство у каратеу ученика Републике Србије (у даљем тексту: Првенство)
представља такмичење које организује Карате федерација Србије у сарадњи са Савезом
за школски спорт Србије.
Систем такмичења, пропозиције и календар такмичења утврђује Управни одбор Савеза
за школски спорт Србије.
Првенство у каратеу организује се у оквиру Школских спортских такмичења.
Члан 2.
Првенство се организује за ученике и ученице основних и средњих школа, у
појединачној конкуренцији, у катама и борбама.
Члан 3.
Првенство се организује у у следећим узрастним категоријама:
- Кате
Ученици 1-2 разред - сви појасеви,
Ученице 1-2 разред - сви појасеви,
Ученици 3-4 разред - сви појасеви,
Ученице 3-4 разред - сви појасеви,
Ученици 5-6 разред - сви појасеви,
Ученице 5-6 разред сви појасеви,
Ученици 7-8 разред - сви појасеви,
Ученице 7-8 разред - сви појасеви,
Ученици 1-2 разред сш - сви појасеви,
Ученице 1-2 разред сш - сви појасеви,
Ученици 3-4 разред сш - сви појасеви,
Ученице 3-4 разред сш - сви појасеви,
Првенство се организује у у следећим узрастним и тежинским категоријама:
- Борбе
Ученици 5-6 разред- категорије у кг: -40, -45, +45,
Ученице 5-6 разред- категорије у кг: -40, -45, +45,
Ученици 7-8 разред- категорије у кг: -45, -50, +50,
Ученице 7-8 разред- категорије у кг: -45, -50, +50,
Ученици 1-2 разред сш - категорије у кг: -45, -55, +55,
Ученице 1-2 разред сш - категорије у кг: -45, -55, +55,
Ученици 3-4 разред сш - категорије у кг: -50, -60, +60,
Ученице 3-4 разред сш - категорије у кг: -50, -60, +60.
Сваки такмичар мора бити прописно одевени.
Члан 4.
Ученици и ученице основних школа изводе предученичке, ученичке и мајсторске кате.
Кате се могу понављати у сваком трећем кругу (морају знати најмање две кате) при
чему једну исту кату не могу понављати узастопно.
Борбе за ученике-це основних школа трају 90 секунди. Борба може да траје краће,
уколико такмичар оствари предност од 6 поена пре истека времена, предвиђеног за
трајање борбе.
Ученици и ученице средњих школа изводе ученичке, теки и мајсторске кате. У савком
кругу се изводи нова ката, с тим да се у борби за медаљу могу поновити кате из
елиминација, али не узастопно.

Борбе за ученике-це средњих школа трају 2 минута. Борба може да траје краће,
уколико такмичар оствари предност од 6 поена пре истека времена, предвиђеног за
трајање борбе.
Члан 5.
Првенство у каратеу се спроводи у два нивоа: окружно (I ниво) и државно (II ниво).
Члан 6.
О начину и условима спровођења окружног првенства (I ниво) одлучује Карате
федерација Србије.
Окружно првенство (I ниво) је отвореног типа, тј. нема ограничења у броју такмичара
по узрастним и тежинским категоријама.
О начину и условима спровођења државног првенства (II ниво) одлучује Карате
федерација Србије у сарадњи са Савезом за школски спорт Србије.
Првопласирани појединци, у свакој категорији, са окружног првенства, стичу право
учешћа на државном првенству (II ниво).
Члан 7.
Првенства на свим нивоима (I и II) се одржавају на татами подлози, 8х8 метара.
Члан 8.
Првенства на свим нивоима (I и II) суде судије које делегира Карате федерација
Србије. Судије су у обавези да на терен изађу у судијској опреми. На свим
такмичењима се води важећи записници. Оригинални примерак се по завршеној
утакмици доставља организатору такмичења.
Члан 9.
На државном првенству (II ниво) три првопласирана такмичара-ки, из сваке тежинске
категорије, добијају дипломе и медаље: првопласирани златну, другопласирани
сребрну, трећепласирани бронзану.

