Pravidla soutěže Combat fighters (Souboj bojovníků)
Kategorie:

věk:

váha:

1. benjamínci
2. chlapci / dívky
2. chlapci / dívky
3. chlapci / dívky
4. chlapci / dívky

(6 až 7 let)
(8 až 9 let)
(10 až 12 let)
(13 až 15 let)
(16 až 18 let)

???
???
???
???
???

- údery a kopy na střed těla a hlavu + kopy na stehna
- údery a kopy na střed těla a hlavu + kopy na stehna
- údery a kopy na střed těla a hlavu + kopy na stehna
- údery a kopy na střed těla a hlavu + kopy na stehna + podmety
- údery a kopy na střed těla a hlavu + kopy na stehna + podmety + klinč

Kategorie jsou zatím jen orientační a budou upřesněny po nahlášení všech zájemců o soutěž v Combat
fighters. Kategorie bude otevřena při minimálním počtu dvou až tří závodníků, v opačném případě si
organizátor vyhrazuje změnit, upravit rozdělení v jednotlivých kategoriích.
Zakázané techniky:
1. Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.
2. Jsou zakázány všechny techniky na temeno hlavy, krk, záda a od pasu dolů, vyjma kotníků, výjimku
tvoří kategorie 3 a 4 (podmet).
3. Všechny techniky prováděné v kleče, v leže, v pádu, či při doteku rukou podlahy.
4. Údery rukou z otočky.
5. Jakékoliv útoky hlavou, loktem, holení a kolenem na tělo, zejména na hlavu.
6. Strkání do soupeře, držení, škrcení, přehozy a chytání končetin - výjimku tvoří kategorie 4 (klinč).
7. Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.
8. Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu rozhodčím.
9. Slovní napadání, osočování soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.
10. Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.
11. Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.
12. Utíkání před soupeřem mimo zápasiště, zavěšování se na soupeře, obrácení se zády a padání.
Provedení technik:
1. Techniky ve sparingu musí být vedeny s lehkým dotekem.
2. Technikou nelze srazit (vyjma podmetu) či zranit.
3. Tvrdé, byť čisté techniky nebudou bodované, ale penalizované nebo dokonce bude zápasník
diskvalifikován z účasti na závodu.
Oblečení zápasníka:
1. Tričko s krátkým rukávem, čistě žluté barvy (s potiskem a logem školy) u vyšších technických stupňů
čistě černé tričko s krátkým rukávem (s potiskem a logem školy).
2. Kimonové kalhoty černé barvy (s žlutým lampasem).
3. Tričko musí být zastrčeno do kalhot, je barevně zdůrazněna úroveň pasu. Má-li oblečení stejnou
barvu, musí být doplněno páskem jiné barvy.
4. Oblečení zápasníka musí být čisté a nesmí být popsáno, či pomalováno.
5. Logo a název oddílu jsou dovoleny.
Ochranné prostředky:
1. Pořadatel zajišťuje helmu s mřížkou, chránič hrudi, suspenzor, chrániče holení, boxerské rukavice.
2. Každý zápasník musí mít vlastní chránič chrupu. Bez chrániče chrupu nebude zápasník puštěn
k zápasu a bude diskvalifikován ze soutěže.
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Čas/Bodování:
1. Zápas probíhá na 5 platných bodů, kdy zápas nesmí přesáhnut 2 minuty, pak vyhrává zápasník
s lepším skóre.
2. Body jsou přidělovány po jednom bodě za každý platný zásah, za klinč jsou dva body, 3x úspěšný
klinč = vyřazení soupeře ze zápasu.
3. Za zakázanou techniku, či dvě a po té každé následující vyšlápnutí ze zápasiště:
a) se při kladném počtu bodů odepíše bod,
b) v případě nulového konta se bod připíše soupeři.
c) za tři vyšlápnutí ze zápasiště= prohra, vyhrává soupeř
V případě mého úrazu při účasti na soutěži Combat Faighters jsem si vědom/a, že provozovatel
nenese zodpovědnost za likvidaci bolestného, či léčebných výloh a byl/a jsem poučen/a abych si
zprostředkoval/a osobní pojištění či připojištění pro případ úrazu při sportovní činnosti. Dále jsem si
vědom/a pravidel soutěže Combat Faighters.

Byl/a jsem seznámen/a s pravidly soutěže:

Podpis:………………………………………………………
(u osoby mladší 18-ti let podepíše zákonný zástupce)

Souhlasím/nesouhlasím1 s účasti na závodech v Combat Fighters dle pravidel zde uvedených.
Jsem si vědom/a svého zdravotního stavu, který mi umožňuje se účastnit závodu v Combat Fighters, viz.
“Zdravotní prohlášení“.

……………………………………………………………
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Nehodící se škrtněte

(u osoby mladší 18-ti let podepíše zákonný zástupce)

Bez podpisu o seznámení s pravidly soutěže, bez souhlasu o účasti na soutěži (u osoby mladší 18-ti let
podepíše zákonným zástupcem) a při nedodání kladného Zdravotního prohlášení, závodník nebude
připuštěn k soutěži!!!

Při účasti na závodech, uveďte:

Příjmení, Jméno:

……………………………………………………

Věk:

……………………………………………………

Váha:

……………………………………………………

Technický stupeň:

……………………………………………………
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