POŘADATEL:
DATUM:

Samurai Fight Club, z.s.

Neděle 11. 3. 2018

MÍSTO:
Sportovní hala Chodov, Adresa objektu je Tyršova 1201, Chodov u
Karlových Varů, 357 35.
PROGRAM SOUTĚŽE:
8.30 - 10.00
10.15
10.30
12.00 – 13.00
14.00
18.00

registrace a vážení
slavnostní zahájení
zahájení soutěže Fighting, Grappling – Ne Waza, Kata - Hard Formy
registrace a vážení dospělých - Fighting Lowkick
zahájení soutěže dospělých - Fighting Lowkick
slavnostní vyhlášení

PŘIHLÁŠKY ZÁVODNÍKŮ: pouze elektronicky na www.allkampf-jitsu.cz
uzávěrka přihlášek do středy 7. 3. 2017
Zápis všech závodníků a losování proběhne v pátek 9. 3. 2018 za přítomnosti pořadatele a
hlavního rozhodčího. V případě, že do té doby budete vědět, že některý závodník se závodů
nemůže zúčastnit, nahlaste to prosím pořadateli závodů. V opačném případě musíte za
závodníka zaplatit startovné (zodpovídá za správnost vedoucí školy/COACH )
PŘIHLÁŠKY KOUČŮ:
Přihlašování koučů se provádí pouze elektronicky na webu www.allkampf-jitsu.cz
s uzávěrkou přihlášek min. 5 dnů před zahájením soutěže. Každý klub si přihlásí libovolný
počet koučů, odpovídající počtu závodníků. Je žádoucí, aby kouč byl znalý pravidel a měl
vhodné morální vlastnosti. Výběr vhodných koučů je v zodpovědnosti klubů.

STARTOVNÉ:
Děti a mládež do 18-ti let
Muži/ženy

300 Kč / další start 100 Kč
400 Kč / další start 100 Kč

REGISTRACE
Během registrace se provádí vážení závodníků, v případě zjištění váhy, která závodníka zařadí
do jiné kategorie, je závodník bez náhrady startovního ze soutěže vyřazen. Žádné tolerance
váhy se nepřipouští. Vážení závodníků proběhne na certifikované váze.
Při registraci se provádí kontrola věku, závodník musí předložit Evropský průkaz zdravotního
pojištění (tzv. Zdravotní průkaz).
Každý závodník a kouč, předloží podepsaný formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů
splňující podmínky GDPR je ke stažení na webu.
Při registraci je povinen každý závodník předložit doklad o zdravotní způsobilosti od
sportovního lékaře nebo obvodního lékaře s ověřením EKG a zátěžovým testem, nesmí být
starší jeden rok. Závodníci v soutěži Lowkick musí před zápasy absolvovat zdravotní
prohlídku doktorem na místě.

REVERS: každý účastník soutěže musí předložit vyplněný revers (je ke stažení na webu),
u mladších 18 let zodpovídá za správnost zákonného zástupce vedoucí školy/COACH,

KONTAKT a INFO:
Václav Kolář, +420 604965358, samurai-fight-club@seznam.cz

PRAVIDLA SOUTĚŽE
verze 02/2018
FIGHTING:
Údery a kopy s lehkým kontaktem od pasu nahoru, hody a porazy, boj na zemi. Po úchopu a
na zemi se již údery a kopy zakázané. Za úspěšně provedenou techniku body od rozhodčích,
v případě vzdání soupeře na odplácání, předčasné vítězství. Soutěží se v kimonech.
Ceny: 1. – 3. místo – medaile a diplom
HMOTNOSTNÍ KATEGORIE [kg]
Mladší žáci a žákyně do 6
Mladší žáci a žákyně 6/7
Mladší žáci a žákyně 8/9
Mladší žáci a žákyně 10/11
Starší žáci 12/13/14
Starší žákyně 12/13/14
Junioři 15/16/17
Juniorky 15/16/17
Muži od 18 let
Ženy od 18 let

-35
-30
-55
-55
-62
-55

-42
-36
-62
-62
-69
-62

bez rozdílu hmotnosti
bez rozdílu hmotnosti
bez rozdílu hmotnosti
bez rozdílu hmotnosti
-49
-57
-42
-49
-69
-77
+62
-77
-85
-70
+70

-65
-55
-85

+65
+55
+85

-94

+94

GRAPPLING – NE WAZA GI/NO GI
Technicky pouze 2. a 3. fáze fightingu, boj pouze v úchopu. Body se hodnotí hody a porazy,
znehybnění a páčení na zemi, v případě vzdání soupeře na odplácání, předčasné vítězství.
Soutěží se v GI, kimono (děti do 15-ti let ) , NO GI, raschguard a šortky (junioři od 15-ti let,
dospělý ) .
Ceny: 1. – 3. místo – medaile a diplom
GRAPPLING – NE WAZA GI
Mladší žáci a žákyně do 6
Mladší žáci a žákyně 6/7
Mladší žáci a žákyně 8/9
Mladší žáci a žákyně 10/11
Starší žáci 12/13/14
Starší žákyně 12/13/14

-35
-30

-42
-36

bez rozdílu hmotnosti
bez rozdílu hmotnosti
bez rozdílu hmotnosti
bez rozdílu hmotnosti
-49
-57
-42
-49

-65
-55

+65
+55

-77

-85

+85

-85
+70

-94

+94

GRAPPLING – NE WAZA NO GI
Junioři 15/16/17
Juniorky 15/16/17
Muži od 18 let
Ženy od 18 let

-55
-55
-62
-55

-62
-62
-69
-62

-69
+62
-77
-70

FIGHTING LOWKICK:
Údery a kopy s plným kontaktem na celé tělo, hody a porazy, boj na zemi. Po úchopu a na
zemi se již údery a kopy zakázané. Za úspěšně provedenou techniku body od rozhodčích,
v případě KO nebo vzdání soupeře na odplácání - předčasné vítězství, při těžkém úderu/kopu
nastává odpočítávání do deseti, potom technické KO. Soutěží se v raschguardu a šortkách.
Bodují 3 rozhodčí, zápas řídí ringový rozhodčí.
Ceny: 1. – 3. místo – medaile a diplom
HMOTNOSTNÍ KATEGORIE [kg]
Muži +18
Ženy +18

-62

-69

-77

-85
Open

-94

+94

KATA - HARD FORMY
Forma:
Forma je sestava bojových technik, kterou cvičí závodník sám. Dle různých bojových stylů se
forma nazývá kata, chyong, kombinace apod. Závodník předvede libovolnou formu svého
stylu. Před zahájením cvičení oznámí název formy a bojový styl.
VĚKOVÉ KATEGORIE]
DO 10 LET
11/12 LET
13/14/15 LET
NAD 16 LET
MISTROVSKÉ PÁSY
MISTROVSKÉ PÁSY NAD 35 LET

Hodnocení formy:
Forma musí být předvedena jako boj, tedy s patřičným nasazením a precizním provedením, a
musí být dodržen předepsaný průběh. Dýchání, rytmus a směry pohledů musí být v souladu s
technikami. Hodnotí se především stabilita cvičence, dynamické provedení technik, bojovnost
a celkový soulad pohybu s technikou.
Rozhodčí hodnotí formy udělením bodů (známek)
Průběh:
Soutěž proběhne dvoukolově. V každém kole závodník předvede jinou formu. Do druhého
(finálového) kola postupuje nejvýše 8 závodníků s nejvyšším bodovým ohodnocením v
prvním (semifinálovém) kole.
Celkové pořadí se určí dle následujících kritérií:
1) výsledné hodnocení z finálového kola
2) výsledné hodnocení ze semifinálového kola
3) hodnocení dodatečně zacvičené formy mezi závodníky, u nichž přetrvala shoda (provádí se
pouze tehdy, pokud se výsledek týká medailových umístění)
Ceny: 1. – 3. místo – medaile a diplom

