
SAI club Martin a Slovenský zväz brazílskeho ju-jitsu a grapplingu vás pozývajú na 

medzinárodné otvorené závody detí a juniorov (ročník 1999 až 2014) v brazílskom ju-jitsu GI: 
KIDS STORM 7. ročník 

Dátum konania: 7.12.2019 

Miesto Konania: Športové centrum Diaková, cca 3km od Martina,  Slovensko 

Časový harmonogram:  08,30    - 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) 
 
     10,30   - predpokladaný začiatok zápasov – záleží od hladkého  

        priebehu váženia – či nahlásená váha bude zhodná s váhou  

       ktorú zápasník uviedol pri registrácii.  

     17:00   - predpokladané ukončenie turnaja, výsledky jednotlivých  

       skupín sa budú vyhlasovať priebežne 

Upozornenie: 

Na turnaj KIDS STORM 7 2019 je možná len on-line registrácia!!  

Platba štartovného musí byť prevedená na vopred na účet. Výška štartovného sa Vám zobrazí 

pri registrácii. A tiež si ju môžete prekontrolovať na stránke turnaja – účastníci podľa klubov – 

kde je pri každom zápasníkovi uvedená výška štartovného.  

Údaje potrebné pre platbu: 

Platbu je treba vykonať prevodom na účet:  

IBAN: SK 8211 0000 0000 2625 7944 60 

SWIFT: TATRSKBX 

Názov účtu: SAI CLUB Martin 

Adresa majiteľa účtu: Hurbanova 22, 036 01 Martin, Slovensko 

Názov banky: Tatra banka, a.s. 

Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

 

Výška štartovného je v bode „3. Štartovné“ , registračný systém Vás tiež informuje o výške 

štartovného, a tiež vo výstupe účastníci podľa klubov je uvádzaná výška štartovného ktorú 

treba zaplatiť. 



On-line registrácia bude uzatvorená 05.12.2019 23:59. – 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 na www.saiclub.sk .  

Registrované deti budú zverejnené v troch výstupoch:  

- účastníci podľa veku 

- účastníci podľa hmotnosti 

- účastníci podľa klubov 

Ak tam jeho meno nie je, pripadne sa nachádza v inej kategórii, alebo sa nezhodujú údaje – kontaktujte 

organizátora – telefonicky 0915 879 583. TELEFONICKY! – nepoužívať messenger, viber 

a podobne!!! 

Časový harmonogram jednotlivých kategórii nebude zverejnený nakoľko sa deti do jednotlivých 

skupín budú rozdeľovať až po reálnom odvážení – nestane sa že by niekto nenavážil! 

Zápasiť sa bude postupne od najmladších detí až po juniorov. 

Kategórie:   

Na turnaj KIDS STORM 7 pri online registrácii uvádzate len meno a priezvisko, pohlavie, klubovú 
príslušnosť, ročník narodenia a váhu. Váhu uvádzajte orientačne ± 2kg bez kimona!. Údaj o váhe 
je len orientačný, dôležité bude váženie v deň turnaja! Na základe konkrétnej váhy, váži sa BEZ 
kimona,  a ročníka budú deti rozdelené do skupín. Čiže nehrozí to, že by niekto „nenavážil“. Ale 
aj tak Vás prosím aby ste váhu napísali čo najpresnejšie, uľahčí to predbežné rozdelenie do 
skupín a tým sa celý turnaj urýchli. 

Delenie do skupín bude prebiehať tak, aby sa spolu v jednotlivých skupinách stretli zápasníci, 

približne s rovnakou váhou a vekom.  

Nemali by sa 

- stretnúť spolu deti s rozdielom hmotnosti viac ako 10%, 

- nemali stretnúť deti s ročníkovým rozdielom 3 roky napr. 2011 a 2008.  

- Nemali by sa okrem najmenších detí (ročníky 2014 – 2010) stretnúť dievčatá s chlapcami 

Výnimky, v prípade že by niekoho nebolo možné zaradiť do žiadnej skupiny, tj. v prípade 

extrémne vysokej alebo nízkej hmotnosti, sa môže urobiť výnimka, ale po predchádzajúcej 

konzultácii s trénermi prípadne rodičmi.  

Dievčatá by mali zápasiť samostatne, ale v prípade malého počtu v niektorých skupinách je 

možné ich preradiť k ťažším alebo starším, prípadne budú zápasiť s chlapcami – ale to všetko až 

po konzultácii s trénermi a rodičmi.  

http://www.saiclub.sk/


Minimálny počet pre vytvorenie skupiny je 3 zápasníci. Našou snahou ale bude vytvoriť skupiny 

po 5 ľudí aby mal každý súťažiaci možnosť zápasiť 4 zápasy. 

Poradie sa určí na základe: 

1. Počtu dosiahnutých víťazstiev  

2. Výsledku vzájomného zápasu 

3. Počtu víťazstiev pred limitom  

4. Času víťazstva pred limitom 

5. Bodové skóre zo zápasov 

 

3. Štartovné   

deti do ročníka 2005   10,-  pri registrácii do 27.11.2019  12,- pri registrácii 28.11.-5.12. 2019 

Juniori  2004 - 1999  15,-  pri registrácii do 27.11.2019 18,- pri registrácii 28.11.-5.12. 2019 

 

Počet zápasísk:   4  

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

   Zápasníci na 2 a 3. mieste   - diplom a medailu.  

    Zápasníci na 4. a 5. miesto  - diplom 

 

Systém:   Zápasy budú prebiehať podľa pravidiel IBJJF čo sa týka dovolených a zakázaných techník. 

 

Dĺžka zápasu:   Najmladšie deti   -  2014 – 2013 - 2minúty  

    ročník    -  2012 – 2008 - 3minúty 

    ročník    -  2007 – 2005 - 4minúty 

    juniori a juniorky     -  2004 – 1999 - 5 minút 

Pre dĺžku zápasu je rozhodujúci prevažujúci počet detí z uvedených ročníkov. Čiže ak v skupine budú 3 

zápasníci s ročníkom 2008 a 2 zápasníci 2007 tak sa bude zápasiť 3minúty. 

 

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

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

 

     

http://www.saiclub.sk/

