


SAI club ju-jutsu Martin a Slovenský zväz brazílskeho ju-jitsu a grapplingu vás pozývajú na
medzinárodné otvorené závody detí a juniorov (ročník 1998 a vyššie) v brazílskom ju-jitsu GI:

KIDS STORM

3. ročník

Dátum konania: 5.12.2015

Miesto Konania: Československej armády 10, športová hala na podháji Martin,  Slovensko

Časový harmonogram: 07,00  - začiatok registrácie detí a juniorov, kontrola váhy
 (k registrácii si treba priniesť reverz – podpísaný 
 zákonným zástupcom a doklad totožnosti – 
 občiansky preukaz, cestovný doklad, kartičku 
 poistenca)

10,00 - začiatok zápasov 

15,30 - predpokladané ukončenie turnaja (výsledky jednotlivých 

 kategórii a vyhlasovanie víťazov bude realizovať pribežne 

 počas turnaja

Upozornenie:

Na  turnaj  KIDS  STORM  2015  je  možná  len  on-line  registrácia!!  Po  registrácii  si  prosím
skontrolujte či vám prišiel potvrdzujúci e-mail a na dokončenie registrácie je potrebné kliknúť
na potvrdzujúci link v e-maile! Ak nie vám mail neprišiel, kontaktujte organizátora! 

Zápasníci môžu súťažiť  len v kategórii v ktorej sa zaregistrujú on-line.  V prípade nedodržania
váhy v jednotlivých váhových kategóriách  bude zápasník diskvalifikovaný – váhová tolerancia
0,3kg.

Zápasník môže štartovať iba v jednej kategórii! 

V prípade,  že  by  bol  zápasník  v kategórii  sám,  budete  organizátorom  kontaktovaný!  Po
spoločnej dohode je možné aby zápasník štartoval vo váhovo vyššej, prípadne vekovo staršej
kategórii – s týmto musí súhlasiť buď zákonný zástupca, alebo tréner dotyčného zápasníka!
Organizátor  nebude  svojvoľne  meniť  a prispôsobovať  kategórie  –  kategórie  sú  pevné
a nemenné!



V prípade,  že zaregistrujete zápasníka,  zápasníčku do kategórie a zistíte že danú kategóriu
nedokáže dodržať,  kontaktujte organizátora.  Do 4.12.2015 do 12:00 je možné po dohode
s organizátorom  vykonať  opravu  vašej  registrácie.  Po  tomto termíne  už  nie  je  možné  nič
upravovať ani meniť. Organizátora kontaktujte TELEFONICKY! – 0915 879 583

On-line registrácia bude uzatvorená 3.12.2015 12:00. – v prípade prekročenia limitu 180 bude uzavretá skôr!

Zoznam registrovaných zápasníkov bude generovaný a zverejňovaný priebežne. Každý registrujúci je povinný si
po registrácii  skontrolovať či je jeho meno zverejnené (účastníci podľa kategórii).  Ak tam jeho meno nie je,
pripadne sa nachádza v inej kategórii – kontaktujte organizátora – telefonicky 0915 879 583

Časový harmonogram jednotlivých kategórii a rozlosovanie budú zverejnené 4.12.2015 13:00hod. Na základe
časového  harmonogramu  jednotlivých  kategórii  bude  prebiehať  aj  prezentácia  a kontrola  váhy  súťažiacich.
Prezentácia a kontrola váhy zápasníkov začne vždy 3 hodiny pred začiatkom konkrétnej kategórie. 

Počet zápasníkov je limitovaný. V prípade prekročenia počtu zápasníkov 180 bude registrácia
ukončená skôr!!!

Kategórie: 

Počet prihlásených detí  v jednotlivých kategóriách bude priebežne zverejňovaný na: www.saiclub.sk

1.0 deti mix (chlapci aj dievčatá spolu)

Ročník váha v kg, weight in kg

2011 – 2010 - 20,0 + 20,0

2. Chlapci

Ročník váha v kg, weight in kg 

2009 – 2007 - 26,0 - 30,0 - 34,0 + 34,0

2006 – 2004 - 30,0 - 35,0 - 40,0 - 45,0 + 45,0

2003 – 2001 - 40,0 - 45,0 - 50,0 - 55,0 - 60,0 + 60,0

3. Dievčatá

Ročník váha v kg, weight in kg

2009 – 2007 - 26,0 - 30,0 - 34,0 + 34,0

2006 – 2004 - 30,0 - 35,0 - 40,0 - 45,0 + 45,0

2003 – 2001 - 40,0 - 45,0 - 50,0 - 55,0 - 60,0 + 60,0

http://www.saiclub.sk/


4. Juniori 

Ročník váha v kg, weight in kg

2000 – 1998 - 58,5 - 64,0 - 69,0 - 74,0 - 79,3 - 84,3 + 84,3

5. juniorky

Ročník váha v kg, weight in kg

2000 – 1998 - 44,5 - 48,3 - 52,5 - 56,5 - 60,5 - 65,0 + 65,0

3. Štartovné

deti do ročníka 2001 5,-

Juniori 7,-

Počet zápasísk:  2 (3)

Ceny a trofeje: zápasník na 1. obdrží diplom, medailu a pohár

Zápasníci na 2 a 3. Mieste obdržia diplom a medailu

Systém: KO systém podľa pravidiel IBJJF  - výnimkou je iba počet 2 zápasníci – pôjdu na dva víťazné a 4 

 zápasníci – pôjde sa zápas o tretie miesto. Pri 3 zápasníkoch sa ide systém podľa IBJJF

Dĺžka zápasu:  ročník 2010 – 2011 – 2minúty 

 ročník 2009 – 2007 – 3minúty

 ročník 2006 – 2004 – 4minúty

 ročník 2003 – 2001 – 4minúty

 juniori a juniorky    – 5 minút

Registračný link sa stránke SAI clubu:www.saiclub.sk 

Riaditeľ turnaja: Miroslav Ševčík, +421 915 879 583, sevcik@saiclub.sk

http://www.saiclub.sk/

