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Soutěžící dvojice předvede celkem 4 obranné techniky (libovolné z nabídky A, B, C), které si předem
vyberou a nacvičí. Tři techniky budou beze zbraně (z nabídky útoků A, B), jedna technika se zbraní (z
nabídky útoků C). Obránci se střídají a každý předvede 2 obranné techniky, které si sami vyberou a
secvičí.

VĚKOVÉ KATEGORIE
Starší žáci
12 – 15 let
Starší žákyně 12 – 15 let
Starší žáci
10 – 11 let
Starší žákyně 10 – 11 let
Mladší žáci
8 - 9 let
Mladší žáci
6 – 7 let

Chlapci
Děvčata
Chlapci
Děvčata
Bez rozdílu pohlaví
Bez rozdílu pohlaví

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující, zda závodník v den konání soutěže již dosáhl
předepsaného věku.
Pořadatel si vyhrazuje sloučit věkové kategorie dle přihlášených závodníků.
Ve starších žácích je povolena smíšená dvojce, ale vždy bude závodit v kategorii chlapců.
Věkový rozdíl mezi soutěžícími v páru není důležitý, ale: Pokud budete s partnerem v jiné
věkové kategorii, pár bude registrován pro vyšší věkovou kategorii (příklad: první z páru 9 let
(mladší žáci) a druhý z páru 10 let (starší žáci) budou soutěžit za starší žáky.
Odměny medailistů:
Oba závodníci z týmu obdrží medaili a diplom
SOUTĚŽNÍ TECHNIKY
Soutěžící tým předvede společně libovolné 4 techniky z následujících sérií
Série A Útoky
1. Úchop za ruku, jednou nebo oběma rukama
Úchop za oděv zepředu
2. Škrcení zepředu, zezadu, ze strany
3. Úchop kolem pasu zepředu přes a pod rukama, zezadu kravata
4. Kravata ze strany a zezadu
Série B Útoky
1. Oi cuki jodan, čudan
2. Age cuki(uppercut), mawashi cuki (Hook)
3. Mae geri čudan
4. Mawashi geri čudan
Série C Útoky
1. Bodnutí nožem shora, ze stany
2. Bodnutí nožem zespoda
3. Úder krátkou tyčí shora
4. Úder krátkou tyčí ze stany
PŘIHLÁŠKY ZÁVODNÍKŮ

Přihlašování závodníků je prováděno pouze elektronicky na webu www.allkampf-jitsu.cz
s uzávěrkou přihlášek min. 2 dnů před zahájením soutěže. Přihlášky na místě nejsou
přípustné. Závodníci se mohou elektronicky přihlásit sami, kouč následně vygeneruje seznam
závodníků za celý klub a ten zašle na adresu pořadatele emailem. Dále kouč k seznamu
závodníků přiloží ofocené reverzy přihlášených závodníků, ofocené průkazy nebo doklady s
lékařskou prohlídkou. Po zaplacení přiloží do emailu doklad o provedené platbě
REGISTRACE
Před zahájením soutěže proběhne registrace v časech dle propozic.
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.
REVERZ
Mladší 18ti let předkládají souhlas zákonného zástupce s účastí na soutěži na vlastní
nebezpečí (revers), na předepsaném formuláři.
ZDRAVOTNÍ STAV
Všichni závodníci jsou povinni při registraci odevzdat revers o zdravotním stavu ne starší 1.
měsíc.
Pro zahraniční účastníky soutěže se navíc doporučuje úrazové pojištění pro cesty do zahraničí.
ZÁPASIŠTĚ
Zápasiště pro Fighting, Grappling, Duo systém a Kata se skládá ze tří částí:
1. Bojová plocha min. 5 x 5 m
2. Varovná plocha o šířce 1 metru (jiné barvy než bojová plocha nebo ohraničená
červenou páskou na jednobarevném zápasišti)
3. Doporučená bezpečnostní plocha o šířce 1 metru (není povinná)
Zápasiště musí být pokryto tatami o minimální tloušťce 2 cm
ODĚV – Závodníci
Fighting GI – v kimonech
Gi - čisté a nepotrhané. Kabát Gi musí zakrývat boky. Rukávy musí zakrývat nejméně
polovinu předloktí a nesmí být delší než na zápěstí. Je zakázané mít ohrnuté rukávy nebo
nohavice. Děvčata musí mít pod Gi tričko apod.
Závodníci nastupují na stupně vítězů v oblečení, které přísluší sportovní disciplíně, za kterou
jsou hodnoceni. Na stupních vítězů smí závodník propagovat vlajku svého klubu/sponzora,
ale nesmí zasahovat touto reklamou do prostoru dalších vyhlašovaných vítězů
HODNOCENÍ
Soutěž rozhodují tři rozhodčí min. licence B. Po předvedení technik vyzve hlavní rozhodčí
zápasiště bodové rozhodčí, aby provedli bodové ohodnocení. Zapisovatelé sečtou body
rozhodčích a vyhlásí celkový součet bodů.
SYSTÉM SOUTĚŽE
Soutěž probíhá dvoukolově. První kolo absolvují všechny týmy.
Do druhého kola postupuje maximálně 8 týmu, kteří v prvním kole dosáhli v pořadí nejvíce
bodů.

Výsledné pořadí týmů udává součet bodů z obou kol. V případě bodové shody dochází
k rozstřelu. Týmy nastoupí na tatami, každý zvlášť předvede dvě techniky dle vlastního
výběru a je bodově ohodnocen. Nejvyšší zisk bodů udává pořadí.

