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Úvod

1.1 Tato pravidla pro pořádání soutěže slouží k zajištění organizačně bezchybného
průběhu národní soutěže.
1.2 Soutěžní pravidla soutěže Mistrovství ČR v AKJ se mohou přizpůsobovat změnám
pravidel Mistrovství Evropy tak, aby soutěžící byli připraveni co nejlépe
reprezentovat Českou republiku na této soutěži.
2

Pořadatel soutěže:

2.1 Pořadatelem soutěže se může stát jakákoliv licenční škola / klub v České republice.
Zájemci o pořadatelství vznáší své kandidatury prezidentovi AKJ pro ČR, který zváží
všechny okolnosti a přidělí pořadatelství škole / klubu, která zajistí nejlepší možné
podmínky pro zdárné konání soutěže.
2.2 Pořadatel soutěže dostane od prezidenta pověření pro organizování soutěže.
2.3 Předpokládá se organizování soutěže každý rok v jiném městě (škole / klubu).
KP v AKJ může být více kol v jednom kalendářním roce.
3

Povinnosti pořadatele soutěže

3.1 Zajistit cvičební prostor odpovídající požadavkům a velikosti soutěže se sociálním
zázemím pro závodníky, pořadatele a rozhodčí. V případě vlastního zájmu je možno
zajistit cvičební prostor s možností přístupu diváků.
3.2 Zajistí rozeslání propozic soutěže všem školám / klubům, nejméně 30 dní před
soutěží dle adresáře a zájemcům o nové školy a na adresy německým školám AKJ
(adresáře jsou u prezidenta).
3.3 Zajistí vhodnou výzdobu cvičebního prostoru.
3.4 Provede označení závodišť a zajistí stolky a židle pro rozhodčí.
3.5 Zajistí občerstvení pro rozhodčí na celý den.
3.6 Zajistí tatami na minimálně jedno závodiště.
3.7 Provede finanční kalkulaci soutěže.
3.8 Vytvoří si podklady pro sponzorské nabídky a sám si sežene dostatečnou hodnotu
sponzorských příspěvků pro vyrovnanou finanční kalkulaci soutěže.
3.9 Zajistí ceny (medaile, diplomy) pro všechna 3 místa jednotlivých kategorií a za 1.
místa i pohár.
3.10 Provede vlastní reklamu a propagaci v místních podmínkách (prestiž školy / klubu).
3.11 Zajistí dostatečný počet pořadatelů pro hladký průběh soutěže.
3.12 Zajistí výpočetní techniku pro vyhodnocení výsledků.
3.13 Zajistí dostatečný počet bodovacích čísel pro rozhodčí.
3.14 Zajistí na dobu konání soutěže lékařský dozor.
3.15 Zajistí dostatečný počet desek pro soutěž přerážení.
3.16 Po skončení soutěže napíše články s výsledky soutěže, umístí na FB oddílu a web
stránky oddílu, zašle do časopisů s budo tématikou a prezidentovi AKJ ČR.
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Práva pořadatele

4.1 Může využít soutěže k propagaci své školy / klubu na všech reklamních materiálech
4.2 Může provést reklamu svých stabilních sponzorů v rámci této soutěže.
4.3 V případě, že pořadatel zajistí sponzorské příspěvky ve vyšší hodnotě, než je
kalkulace soutěže, může si je ponechat pro rozvoj své školy / klubu.
5

Startovné

5.1 Je dáno poslední revizí směrnice S - 09 Poplatky. V případě potřeby větších
finančních nároků je nutno toto konzultovat s prezidentem.
6. Organizační řád soutěže Mistrovství České republiky
Obsahuje organizační a technická pravidla pro uspořádání mistrovství.
6.1 Filosofie soutěže
Hlavním filosofií pořádání soutěží Allkampf-Jitsu je dát žákům motivaci do
celoročního tréninku. Soutěž respektuje hlavní filozofii Allkampf-Jitsu, což je
univerzálnost - absolvování hlavní disciplíny vede ke zdokonalení cvičence ve všech
oblastech, technika - spolupráce s partnerem, tvrdost a psychická odolnost.
Celoroční příprava na soutěž povede ke zdokonalení fyzických a psychických
vlastností závodníka.
6.2 Formy soutěže
Soutěž o titul Mistr České republiky jednotlivců Allkampf-Jitsu
Ceny:
1. místo: titul Mistr ČR AKJ, pohár, medaile, diplom
2. místo: medaile, diplom
3. místo: medaile, diplom
Soutěž o Titul Mistr ČR družstev Allkampf-Jitsu
Ceny:
1. místo: titul Mistr ČR družstev AKJ, pohár, medaile, diplom
2. místo: pohár, medaile, diplom
3. místo: pohár, medaile, diplom
Soutěž o nejúspěšnější školu / klub na mistrovství
Ceny: 1. - 3. místo: pohár
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6.3 Přihlášky
Startovat na mistrovství ČR mohou pouze závodníci, kteří jsou řádně elektronicky
přihlášení na webu AKJ ČR, dle pokynů v propozicích soutěže, prostřednictvím
školy Allkampf-Jitsu a splní určené podmínky pro registraci závodníků před
zahájením soutěže.
6.4 Registrace
Před zahájením soutěže proběhne registrace v časech dle propozic. Při registraci je
povinen každý závodník předložit průkaz AKJ ČR (BUDO PAS). Údaje v něm
uvedené slouží k zařazení závodníka do soutěžní kategorie.
6.5 Účast mladších 18ti let
Mladší 18ti let předkládají souhlas zákonného zástupce s účastí na soutěži na vlastní
nebezpečí (revers), na předepsaném formuláři.
6.6 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.
6.7 Oděv
Všichni závodníci mohou mít pouze bílý nebo černý cvičební oděv (Dobok - GI)
v bezvadném stavu. Nositelé Danů mohou mít černě lemované blůzy nebo černé
klopy (platí pro Dobok). Hodinky a šperky nejsou povoleny. Na slavnostní vyhlášení
vítězů je povolen nástup závodníků pouze v DOBOK - GI. Závodníci musí nastoupit
na soutěžní disciplínu s páskem (OBI) v barvě příslušného nejvyššího technického
stupně získaného v bojovém umění (AKJ, KARATE, TEA-KWON-DO, JIU JITSU
aj.).
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6.8 Soutěžní plocha
Soutěž probíhá současně na dvou soutěžních plochách. Rozměr soutěžní plochy je
min 6 x 6 m. Uprostřed plochy je vyznačen čtverec, pro zahájení a ukončení Kata, o
rozměru 20 x 20 cm. Mimo střed plochy je vyznačen druhý čtverec o stejné velikosti,
pro zahájení a ukončení kombinací a kata. Pro disciplínu Techniky jsou na tatami
vyznačeny dvě čáry ve vzdálenosti 2 m pro základní postavení závodníků. Soutěžní
plocha pro disciplíny Techniky a Volný boj je pokryta tatami. V čele soutěžní plochy
jsou umístěny stoly zapisovatelů. Vně rohů soutěžní plochy jsou umístěny stoly
bodových rozhodčích.

6.9 Organizace skupin
Jednotlivé skupiny nastupují na zápasiště dle rozpisu vytvořeného vedením soutěže.
Pořadí disciplín pro jednotlivé skupiny se přizpůsobuje hladkému průběhu soutěže.
V případě méně než třech přihlášek do některé z kategorií bude tato zrušena a
přihlášení závodníci budou převedeni dle věku a technického stupně do nejbližší
kategorie.
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7. Kategorie:
Master

MS1(+40 let)

od 1. Dan

1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky

Master

MS2 (+40 let)

5. -1. kyu

1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky

Master

MS3(+40 let)

9. - 6.kyu

randori, tameshi wari 2 desky

Muži

M1 (+18 let)

od 1. Dan

1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky

Muži

M2 (+18 let)

5. -1. kyu

1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky

Muži

M3 (+18 let)

9.- 6. kyu

randori, tameshi wari 2 desky

Ženy

Ž1 (+18 let)

od 6. kyu do Dan

Ženy

Ž2 (+18 let)

Junioři

JI1 (14 – 17 let) od 6.kyu do Dan

1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky

Junioři

JI2 (14 – 17 let)

randori, tameshi wari 2 desky

Juniorky

JY1(14 – 17)

od 6.kyu do Dan

Juniorky

JY2(14 – 17)

9.-7.kyu

randori, tameshi wari 2 desky

Starší žáci

Sži 1 (11-13 let)

od 6. kyu,

randori, 1 kata/kombinace, tameshi wari 1 deska

Starší žáci

Sži 2 (13 let)

9.-7.kyu,

randori, tameshi wari 1 deska

Sži 3 (12 let)

9.-7.kyu,

randori, tameshi wari 1 deska

Sži 4 (11 let)

9.-7.kyu,

randori, tameshi wari 1 deska

Starší žákyně

Sžy 2 (11-13 let)

od 6. kyu,

randori, 1 kata/kombinace, tameshi wari 1 deska

Starší žákyně

Sžy 1 (11-13 let)

9.-7.kyu,

randori, tameshi wari 1 deska

Mladší žáci

Mži 1 (7-10 let)

od 6.kyu

randori, 1 kata/kombinace, tameshi wari 1 deska

Mladší žáci

Mži 2 (10 let)

9.-7.kyu

randori, tameshi wari 1 deska

Mži 3 (9 let)

9.-7.kyu

randori, tameshi wari 1 deska

Mži 4 (8 let)

9.-7.kyu

randori, tameshi wari 1 deska

Mži 5 (do 7 let)

9.-7.kyu

randori, tameshi wari 1 deska

Mladší žákyně

Mžy 2 (7-10 let)

od 6. kyu,

randori, 1 kata/kombinace, tameshi wari 1 deska

Mladší žákyně

Mžy 1 (7-10 let)

9.-7. kyu,

randori, tameshi wari 1 deska

9.-7.kyu

9.-7.kyu

1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky
randori, tameshi wari 2 desky

1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky

Soutěž týmů:
Družstva

E1 (+18) 9. kyu až Dan (smíšená)

kata tým, tameshi wari tým (každý jednu desku), embu

Družstva

E2 (14-17) 9. kyu až Dan (smíšená)

kata tým, tameshi wari tým (každý jednu desku), embu

Družstva

E3 (-13) 10. kyu až Dan (smíšená)

kata tým, tameshi wari tým (každý jednu desku), embu

V případě věkově smíšených družstev rozhoduje o zařazení do příslušné kategorie počet členů družstva.
(2 dospělí + 1 junior = E1, 2 junioři + 1 dospělý = E2, 2 žáci + 1 junior = E3)
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7.1 Disciplíny
Soutěž jednotlivců se v závislosti na věku a technickém stupni závodníka skládá ze
dvou nebo tří disciplín. Každý závodník se musí zúčastnit všech disciplín
stanovených pro jeho věkovou a technickou kategorii.
7.2 Disciplína Kata / kombinace
Kata nebo kombinace musí být ze systému Allkampf-Jitsu,. Kata / kombinace
musí být předvedena jako boj. To znamená patřičné dynamické nasazení a
precizní provedení. Musí být dodržen předepsaný průběh. Dýchání, rytmus a
směry pohledů musí být v souladu s technikami. Musí být zachována stabilita
v úderech, kopech a při přesunech v postojích.
7.3 Disciplína techniky - Randori
Každý závodník si z bezpečnostních důvodů vybere partnera k předvedení technik
sám. Technický stupeň a pohlaví partnerů je libovolný. Závodník předvede celkem
4 techniky se svým partnerem, po jejichž dokončení provedou rozhodčí bodové
ohodnocení. Požadované jsou pouze jedna technika se zbraní a další volné útoky
beze zbraně. Techniky můžou být libovolné bez závislosti na dosaženém
technickém stupni, musí být ze systému Allkampf-jitsu, propojovací a závěrečné
techniky jsou libovolné. Libovolnou závěrečnou technikou je myšlen i jiný úder,
kop či jiná páková technika, jež jsou provedeny v logické a plynulé návaznosti na
hlavní techniku. Útočná technika se může skládat ze dvou plynule a logicky
navazujících technik.
7.4 Disciplína přerážení – Tameshi-wari
Závodník si sám zvolí libovolné techniky pro přeražení desky. Technické skupiny
master, muži, ženy a junioři přeráží dvě desky, skupina žáků přeráží jednu desku.
K přeražení desky mají závodníci jeden pokus. K přerážení se používají speciální
plastové desky s lámacím zámkem, s rozdílnou tuhostí odpovídající tloušťce
dřevěných desek. Desky přiděluje rozhodčí. Obtížnost techniky jako např. výška,
vzdálenost nebo volně držená deska zvyšují bodové ohodnocení. U každé desky
jsou povoleni nejvýše 2 držiči, počet ostatních asistentů není omezen. Závodník
předvede na každou z desek rozdílné techniky.
Závodník je povinen před přípravou desek pro přerážení nahlásit nebo předvést
hlavnímu rozhodčímu kombinaci technik, jakou bude provádět. Na základě
nahlášení bude vypočten a nahlášen bodový základ odpovídající obtížnosti technik
a všem přirážkám. Na přípravu desek, držičů a rozmístění asistentů má závodník
max. 1 minutu od nahlášení kombinace technik hlavnímu rozhodčímu.
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cca 1,5 cm (žlutá přerážecí deska)
cca 1,5 cm (žlutá přerážecí deska)
cca 2 cm (zelená přerážecí deska)
cca 2 cm (zelená přerážecí deska)
cca 3 cm (hnědá přerážecí deska)

7.5 Kata družstev
Všichni závodníci družstva nastoupí na tatami do místa vhodného pro cvičení.
Prostřední závodník ohlásí název kata/kombinace. Závodníci společně předvedou
synchronizovanou nahlášenou kata. Rozhodčí při hodnocení zohledňují stejně jako v
soutěži kata jednotlivců čistotu a dynamiku technik, stabilitu postojů, správné držení těla,
práci boků, správné dýchání, zanšin atd., ale také synchronizaci a sehranost družstva,
správné časování jednotlivých akcí.
7.6 Tameshi-wari družstev
Na tatami nastoupí všichni závodníci družstva. Po povelu hlavního rozhodčího
„hajime“ mají závodníci jednu minutu na to, aby se pokusili přerazit všechny přidělené
desky. Každý ze závodníků družstva smí přerážet pouze jemu přidělenou desku a na
přeražení má pouze jeden pokus. Přeráženou desku drží zbývající závodníci družstva,
kteří právě nepřerážejí (oba nebo jen jeden) nebo si ji drží přerážející závodník sám.
Desky lze přerážet zcela libovolnou technikou, která může být obohacena skokem
do výšky nebo do dálky, rotací nebo akrobatickými prvky obdobně jako v soutěži
jednotlivců.
Při přerážení družstvo nesmí využívat žádných pomocníků a pomůcek.
Vypršení limitu jedné minuty oznámí hlavní rozhodčí povelem „jame“. Závodníci
musí okamžitě ukončit přerážení. Deska přeražená po vypršení limitu se do hodnocení
nezapočítává.
Všechna družstva ještě před zahájením této disciplíny musí odevzdat panelu
rozhodčích lístek s popisem připravených technik včetně akrobatických prvků, od kterého
se pod hrozbou diskvalifikace v této disciplíně nesmí odchýlit. (Pozn.: V opačném
případě by družstva, která již znají výsledek svých soupeřů, mohla změnit náročnost
svého vystoupení, čímž by byla bezdůvodně zvýhodněna.)
Rozhodčí pouze podle svého uvážení bodově ohodnotí náročnost a kvalitu
předvedených technik, a to bez ohledu na to, zda došlo k přeražení desek.
Družstvu je zapsán počet přeražených desek a výsledná známka udělená
rozhodčími.
Při určování pořadí v této disciplíně je prvořadým kritériem vyšší počet
přeražených desek. Družstva, která přerazila shodný počet desek, jsou pak dále
seřazena podle známek udělených rozhodčími.
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7.7 Embu
Družstvo skládající se ze tří závodníků předvede volný boj dvou proti jednomu,
který musí trvat přesně 1 minutu (s tolerancí + / - 10 s). Techniky použité ve
volném boji mohou být libovolné a musí být minimálně 10 technik ze systému
Allkampf-Jitsu. Provedení boje a technik musí být reálné, boj může obsahovat i
akrobatické prvky, ty musí však logicky navazovat a respektovat realitu provedení.
Přílišná teatrálnost, přehnané „show“ prvky nesouvisející s bojem a nereálné
„přifilmování“ účinnosti prováděných technik mohou být penalizovány.
Technický stupeň členů družstva je libovolný.
Družstva: E1 (+18) 8. kyu až Dan , E2 (14-17) 8. kyu až Dan , E3 (-13) 8. kyu až Dan
V případě věkově smíšených družstev rozhoduje o zařazení do příslušné kategorie počet
členů družstva. (2 dospělí + 1 junior = E1, 2 junioři + 1 dospělý = E2, 2 žáci + 1 junior = E3)

Předvedení Embu může doprovázet reprodukovaná hudba dle vlastního výběru,
umožňují-li to technické podmínky pořadatele s přihlédnutím na autorská práva
zvolené hudby.
7.8 Hodnocení
Hodnocení se uskutečňuje veřejně, prostřednictvím bodových tabulí. Po předvedeném
výkonu sportovce vyzve hlavní rozhodčí zápasiště bodové rozhodčí, aby současně
ukázali svá hodnocení a zaznamená bodové hodnoty. Zapisovatelé pak vyhlásí celkový
počet bodů.
U disciplín kata, randori, kata družstev, embu a tameši vari družstev hodnotí výkony
závodníků pět rozhodčích a nejvyšší a nejnižší bodová hodnota se škrtají. Disciplínu
tameshi-wari hodnotí tři rozhodčí, žádné známky se neškrtají a rozhodčí ovlivňují
vypočtený bodový základ obtížnosti přerážecích technik pouze +/- 0,3 bodu podle
kvality provedených technik.
Získají-li dva nebo více závodníků (družstev) stejné bodové ohodnocení v rámci jedné
disciplíny, určí se pořadí mezi těmito závodníky (družstvy) podle vyššího součtu
škrtnutých známek. Pokud jde o disciplínu, kde nebyly škrtány známky, nebo je i
součet škrtnutých známek shodný, u disciplíny randori (embu) se provede rozstřel a u
disciplín kata (kata družstev), tameshi-wari (tameshi-wari družstev) se všem shodně
umístěným závodníkům (družstvům) započítá aritmetický průměr společně
obsazených pořadí.
Při rozstřelu u disciplíny randori závodníci se stejným hodnocením předvedou znovu
dvě techniky dle vlastního výběru.
Při rozstřelu u disciplíny embu družstva se stejným hodnocením předvedou znovu
celou svoji sestavu.
Pro určení celkového pořadí v soutěži jednotlivců je rozhodující součet umístění
jednotlivých závodníků v disciplínách randori, kata/kombinace a tameshi-wari. Vítězí
závodník s nejnižším součtem všech svých umístění. Dojde-li u dvou nebo více
závodníků k rovnosti součtů jejich umístění, získává lepší celkové umístění závodník,
který se umístil lépe v disciplíně randori.
Pro určení celkového pořadí v soutěži družstev je rozhodující součet umístění
jednotlivých závodníků v disciplínách embu, kata družstev a tameshi-wari družstev.
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Vítězí družstvo s nejnižším součtem všech svých umístění. Dojde-li u dvou nebo více
družstev k rovnosti součtů jejich umístění, získává lepší celkové umístění družstvo,
které se umístilo lépe v disciplíně embu.
7.8 Soutěž nejúspěšnějších klubů
Do hodnocení se započítává medailové umístění jednotlivých závodníků a
družstev pouze z hlavních soutěží (součet disciplín) a ze všech věkových a
technických skupin.
Body:
1. místo – 5 bodů
2. místo – 3 body
3. místo – 1 bod
V případě zisku stejného počtu bodů mezi kluby v první řadě rozhoduje pořadí
vzájemných umístění v jednotlivých soutěžních skupinách.
7.8.1

Kata - odečet bodů
Všechny kata a kombinace jsou hodnoceny ze stejného základu.
Bodoví rozhodčí odečítají body při následujících chybách:
Technika (Kiai) vynechaná nebo navíc
pokaždé 0,2 bodu
Nesprávný diagram
0,5 bodu
Mírná ztráta koordinace pohybu
0,2 bodu
Zastavení kata / kombinace
0 bodů
Nahlášení názvu kata / kombinace a odcvičení jiné
0,2 bodů

7.8.2

Randori - odečet bodů
Bodoví rozhodčí odečítají body z celkového hodnocení při následujících
chybách:
Zasažení partnera v závěrečné technice
0,1 bodu
Akrobatické vložky, nepatřící do systému
0,2 bodu
Přerušení způsobené těžkou kolizí s partnerem bude ohodnoceno 0 bodů.
Rozstřel:
V případě zisku stejného počtu bodů u několika závodníků se provádí rozstřel
okamžitě po absolvování soutěžní disciplíny celou skupinou. Hodnocení
závodníci provedou libovolné dvě techniky z jejich původní sestavy, za které
budou znovu bodově ohodnoceni.

7.8.3

Tameshi-wari - bodové ohodnocení
3 skupiny obtížnosti technik:
techniky bez výskoku jednodušší
základ 2,0
(tetsui-uchi, gyaku-cuki, shuto-uchi, haito-uchi, empi-uchi, mae-geri, yoko-geri
s překrokem, mawashi-geri-koshi)
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složitější techniky bez výskoku + techniky ve výskoku rukou
základ 2,5
(yoko-geri zadní noha, mawashi-ashi-geri, ura-mawashi-ashi-geri, kakato-geri,
ushiro-geri vzad, mawashi-geri-haisoku, nukite)
techniky ve výskoku nohou
základ 3,0
7.8.4.

Přirážky za obtížnost techniky:
za plynulou akci ve výskoku na 2 desky:
1,0 (kombinace ruka-noha)
1,0 (kombinace noha-noha,obě techniky ve stejném směru)
1,0 (kombinace obě desky jednou nohou, obě techniky ve stejném směru)
1,2 (kombinace noha-noha,obě techniky v rozdílném směru)
1,4 (kombinace obě desky jednou nohou, obě techniky v rozdílném směru)
(přičítá se k součtu bodových základů jednotlivých použitých technik)
za vzdálenost u výskoku:
0,3 (platí pro 5 klečících dospělých lidí…2 děti=1dosp.!)
0,1 (za každého dalšího klečícího)
(v kategoriích žáků platí počty pro klečící děti)
za výšku u výskoku:
0,3 (deska držená nad úrovní hlavy závodníka)
za rotaci o 360 stupňů ve výskoku i na zemi:
0,3
za volně drženou desku:
0,3
za výrazně obtížnou techniku:
0,3 (jiný směr kopu než letu těla ve výskoku, těžká úderová plocha, jinak
ztížené podmínky blíže nespecifikované ve výše uvedených přirážkách
– přidělení přirážky je plně v kompetenci panelu rozhodčích)
Hlavní rozhodčí před zahájením přerážení nahlásí základ známky odpovídající
obtížnosti technik a všem přirážkám.

8.

Srážky a penalizace:
za nepřeražení desky:
Vypočítaný základ pro danou techniku se při nepřeražení desky sníží na:
základ 0,5 (pro každou nepřeraženou desku zvlášť)
Zároveň se u plynulé akce ve výskoku na 2 desky odečítá za každou
nepřeraženou desku polovina původně započítané přirážky pro danou kombinaci.
za překročení limitu 1 min:
srážka 0,5
za zranění držičů:
srážka 0,5 (výrazné odchýlení od směru techniky a zásah rukou nebo těla držičů)
Hlavní rozhodčí před vyhlášením známek rozhodčími oznámí snížený základ dle
provedení a výsledku přerážení.
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Embu - odečet bodů
Bodoví rozhodčí odečítá body při následujících chybách:
Nedodržení časového limitu o + / - 10 vteřin
0,3 bodu
Přílišná teatrálnost, přehnané „show“ prvky
0,3 bodu
Méně než 7 Allkampf technik
0,2 bodu
Zranění partnera (krvácí, zlomenina, nelze pokračovat)
0 bodů
Rozstřel:
V případě zisku stejného počtu bodů u několika družstev se provádí rozstřel
okamžitě po absolvování soutěžní disciplíny celou skupinou. Hodnocené
družstvo provede znovu celý volný boj, za který bude znovu bodově
ohodnoceno.

9.

Všeobecné
Oficiálně se vyhlašují pouze výsledky celkové soutěže jednotlivců a družstev.
Pořadatelé a rozhodčí neručí za žádné škody na zdraví a majetku. Pořadatel
zajišťuje lékařskou první pomoc v případě potřeby.
Jakékoliv změny podléhají schválení vedení soutěže.

10. Protesty
Bude vytvořena komise, zabývající se protesty a námitkami. Komise se skládá
z hlavního rozhodčího, ředitele soutěže a bodového rozhodčího s nejvyšším
technickým stupněm. Rozhodnutí komise je závazné. Každý závodník může podat
protest po složení poplatku ve výši 500,- Kč. V případě neoprávněného protestu
poplatek propadá.
11. Výkladová pravidla
Vyskytnou-li se během mistrovství zvláštnosti, které nelze řešit na základě tohoto
řádu, přijme vedení mistrovství po dohodě se zástupci škol taková pravidla, která
budou co nejlépe odpovídat smyslu a poslání bojových umění.

Příklady výpočtu některých technik a jejich kombinací:
mae-tobi-geri (deska vysoko držená) + mawashi-tobi-geri skočené přes 5
klečících lidí:
mae-tobi-geri….
3,0 za kop ve výskoku
+ 0,3 za vysoko drženou desku=3,3
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3,0 za kop ve výskoku
+ 0,3 za 5 klečících lidí
+ 0,3 za jiný směr kopu než letu=3,6
celkem základ 6,9
Základ této kombinace je 6,9 a následuje přirážka nebo srážka rozhodčích
za technické provedení, stabilitu dopadu, estetiku, celkový dojem, chování atd. atd.
v rozsahu +/- 0,3
mawashi-tobi-geri….

ushiro-ura-mawashi-geri + ushiro-tobi-geri s rotací přes 8 klečících lidí:
ushiro-ura-mawashi-geri….
2,5 za obtížnou techniku na zemi
+0,3 za rotaci během techniky=2,8
ushiro-tobi-geri….
3,0 za kop ve výskoku
+ 0,3 za 5 klečících lidí
+ 0,3 za 3 klečící lidi nad 5
+ 0,3 za rotaci během techniky=3,9
celkem základ 6,7
Základ této kombinace je 6,7 a následuje přirážka nebo srážka rozhodčích
za technické provedení, stabilitu dopadu, estetiku, celkový dojem, chování atd. atd.
v rozsahu +/- 0,3
mawashi-tobi-geri jednou nohou a okamžitě rotace pozadu a druhou nohou
ushiro-ura-mawashi-tobi-geri, obě techniky plynule spojené v jedné akci
ve výskoku, druhá deska vysoko držená:
mawashi-tobi-geri….
3,0 za kop ve výskoku=3,0
ushiro-ura-mawashi-tobi-geri…. 3,0 za kop ve výskoku
+ 0,3 za rotaci během techniky
+ 0,3 za vysoko drženou desku=3,6
mezisoučet 6,6
+ přirážka 1,0 za plynulé provedení akce na 2 desky
v jednom výskoku (kombinace noha-noha, obě
techniky ve stejném směru)
+ přirážka po posouzení rozhodčích 0,3 za výrazně
obtížnou techniku
celkem základ 7,9
Základ této kombinace je 7,9 a následuje přirážka nebo srážka rozhodčích
za technické provedení, stabilitu dopadu, estetiku, celkový dojem, chování atd. atd.
v rozsahu +/- 0,3
mawashi-tobi-geri provedené s rotací o 360 stupňů na volně drženou desku +
ushiro-kakato-tobi-geri na vysoko drženou desku:
mawashi-tobi-geri….
3,0 za kop ve výskoku
+ 0,3 za rotaci během techniky
+0,3 za volně drženou desku=3,6
ushiro-kakato-tobi-geri….
3,0 za kop ve výskoku
+ 0,3 za rotaci během techniky
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+0,3 za vysoko drženou desku=3,6
celkem základ 7,2
Základ této kombinace je 7,2 a následuje přirážka nebo srážka rozhodčích
za technické provedení, stabilitu dopadu, estetiku, celkový dojem, chování atd. atd.
v rozsahu +/- 0,3
mawashi-tobi-geri a okamžitě stejnou nohou ura-mawashi-tobi-geri v jednom
výskoku přes 5 lidí, obě techniky plynule spojené v jedné akci ve výskoku, desky
umístěné do stran:
mawashi-tobi.geri….
3,0 za kop ve výskoku
+0,3 za 5 klečících lidí
+0,3 za jiný směr kopu než letu=3,6
ura-mawashi-tobi-geri….
3,0 za kop ve výskoku
+0,3 za 5 klečících lidí
+0,3 za jiný směr kopu než letu=3,6
mezisoučet 7,2
+ přirážka 1,4 za plynulé provedení akce na 2 desky
v jednom výskoku (kombinace jednou-nohou, obě
techniky v rozdílném směru)
celkem základ 8,6
Základ této kombinace je 8,6 a následuje přirážka nebo srážka rozhodčích za technické
provedení, stabilitu dopadu, estetiku, celkový dojem, chování atd. atd. v rozsahu +/- 0,3

