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

5. ročník medzinárodných otvorených závodov v brazílskom ju-jitsu GI aj NO GI 

SAI STORM 5 

Dátum konania: 13.5.2017 

Miesto konania: Športové centrum DIAKOVÁ, Diaková 103, 03802 Diaková (cca 2,5km od Martina) 

Časový harmonogram: 07,00 – 8,45  - prezentácia a kontrola váhy deti      

     8,30   - začiatok prezentácie a kontroly váhy juniorov a junioriek 

    9,00   - začiatok zápasov deti GI 

     9,00   - začiatok prezentácie a kontrola váhy dospelých GI podľa rozpisu 

     11,00   - zahájenie zápasov dospelých GI 

     12,30   - začiatok prezentácie a kontrola váhy dospelých NO GI podľa rozpisu 

     14,30   - zahájenie zápasov NO GI 

 

Registrácia a kontrola váhy dospelých GI a NO GI - 2 hodiny pred zahájením konkrétnej kategórie.  

Časový harmonogram jednotlivých kategórii bude zverejnený 11.5. 2017 do 20,00hod. 

Zápasníci ktorí súťažia v GI aj NO GI kategórii sa registrujú len raz – pri registrácii GI. Zápasníkom, ktorí idú zápasiť 

GI aj NO GI sa váha kontroluje pri registrácii GI, vtedy sa im skontroluje váha aj pre kategóriu  NO GI. 

Registrácia do OPEN – 30 minút po skočení svojej kategórie sa zápasníci môžu prísť registrovať do kategórie 

OPEN.  OPEN kategória je spoločná pre všetky technické stupne. To platí pre GI aj pre NO GI. Juniori a deti 

nemôžu súťažiť v kategórii OPEN!!  

Začiatok zápasov OPEN GI – po skončení všetkých zápasov GI 

Začiatok zápasov OPEN NO GI – po skončení všetkých zápasov NO GI 

Upozornenie: 

Na turnaj SAI STORM 5 2017 je možná len on-line registrácia!! Zápasníci môžu súťažiť  len 

v kategórii v ktorej sa zaregistrujú on-line (okrem OPEN kategórie, tá sa registruje na mieste). 

V prípade nedodržania váhy v jednotlivých váhových kategóriách  bude zápasník 

diskvalifikovaný. Váhová tolerancia pre všetkých zápasníkov je 0,3kg. Na turnaji bude použitá 

certifikovaná a kalibrovaná váha 

On-line registrácia bude uzatvorená 10.5.2017 23:59. 

 



Zoznam registrovaných zápasníkov bude zverejňovaný priebežne na stránke: 

 www.saiclub.sk/saistorm  - účastníci podľa kategórii 

     - účastníci podľa klubov. 

Skontrolujte si to hneď po registrácii – systém je automatický. Ak sa nenájdete 

v zverejnenom zozname tak kontaktujte organizátora!!! 

Časová postupnosť jednotlivých kategórii bude zverejnená 11.5.2017 20:00hod.  

Pavúky budú zverejnené do 12.5.2017 do 22,00hod 

Prezentácia a kontrola váhy zápasníkov začne vždy 2 hodiny pred začiatkom konkrétnej kategórie.  

Počet zápasníkov je limitovaný. V prípade prekročenia počtu zápasníkov 300 bude registrácia 

ukončená skôr!!! 

Kategórie:   

1. GI  

1.0 deti mix (chlapci aj dievčatá spolu) 

Ročník   váha v kg, weight in kg 

2013 – 2012  - 20,0  + 20,0 

1.1 chlapci:         1.2 dievčatá 

Ročník   váha v kg, weight in kg    váha v kg, weight in kg  

2011 – 2009   - 26,0  - 30,0  - 34,0  + 34,0    - 26,0  - 30,0  - 34,0  + 34,0 

2008 – 2006   - 35,0 - 40,0  - 45,0  + 45,0   - 35,0 - 40,0  - 45,0  + 45,0 

2005 – 2003   - 45,0  - 50,0  - 55,0  - 60,0  + 60,0   - 45,0  - 50,0  - 55,0  - 60,0  + 60,0  

1.3 juniori chlapci 

Ročník    váha v kg, weight in kg 

2002 – 2000  - 64,0  - 69,0  - 74,0  - 79,3 +79,3 

1.4. juniori dievčatá 

Ročník    váha v kg, weight in kg 

2002 – 2000   - 52,5  - 60,5 + 60,5  

1.5 Dospelí  muži (od ročníku 1999): 

white belt    - 70,0  - 76,0  - 82,3  - 88,8 - 94,5  + 94,5 

http://www.saiclub.sk/saistorm


Blue belt  - 70,0  - 76,0  - 82,3  - 88,8 - 94,5  + 94,5 

Purple + brown belt  - 76,0  - 82,3 - 88,3 + 88,3 

Black belt   - len OPEN kategória – registrácia na mieste 

 

1.6 Dospelí  ženy(od ročníku 1999): 

white + blue belt  - 53,5  - 58,5 - 64,0  - 69,0  + 69,0 

purple + brown belt - 58,5  - 64,0 + 64,0   

Black belt   - len OPEN kategória – registrácia na mieste 

 

2. NO GI 

2.1 Juniori  

Ročník    váha v kg, weight in kg 

2002 – 2000  - 61,5  - 66,5  - 71,5  - 76,5 - 81,5  + 81,5 

2.2 Juniorky 

Ročník    váha v kg, weight in kg 

2002 - 2000   - 50,5  - 58,5 + 58,5 

2.3 Dospelí  muži(od ročníku 1999): 

white belt    - 67,5 - 73,5 - 79,5 - 85,5 - 91,5 + 91,5 

Blue belt  - 67,5 - 73,5 - 79,5 - 85,5 - 91,5 + 91,55 

Purple + brown belt - 73,5  - 79,5 - 85,5 + 85,5 

Black belt   - len OPEN kategória – registrácia na mieste 

 

2.2 Dospelí  ženy(od ročníku 1999): 

white + blue belt  - 51,5 -56,5 -61,5 - 66,5  +66,5 

purple + brown belt - 56,5  - 61,5 + 61,5 

Black belt   - len OPEN kategória – registrácia na mieste 

 

 



3. Štartovné   

deti do 15r.   10,-   

Juniori a dospelí  20,-   

Dve kategórie   28,- 

 

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

Počet zápasísk:   4 (64m aréna) 

Zahrievacia zóna 50 - 100m  

Ceny a trofeje:   Na turnaji budú  originálne kovové medaile, poháre a vecné ceny v hodnote 5.000eur. 

     Kategórie jednotlivcov: 

                               Detská a juniorská kategória   1. miesto:  diplom, medaila, pohár a vecná cena 

        Pre 10 najobsadenejších kategórii kimono 

                                                                        2-3.miesto:  diplom, medaila 

     Seniorská kategória  1. miesto – pohár, medaila, diplom, vecná cena – doplnky výživy 

        (v piatich najobsadenejších kategóriách GI – 1.cena kimono) 

        (v piatich najobsadenejších kategóriách NO GI – rashguard) 

                                                                               2-3.miesto –medaila, diplom a vecná cena - doplnky výživy,  

        pomôcky pre bojové športy a iné. 

!!!! Dve tretie miesta budú vyhodnotené len v kategóriách kde bude zápasiť 8 a viac zápasníkov!!!! 

    Súťaž klubov – len pre registrované kluby* – to znamená pre kluby ktoré sú zadefinované  

    v registračnom systéme. Systém bodovania: 

    1.  miesto  6 bodov 

    2.  miesto 3 body 

    3. miesto  1 bod 

    Víťaz súťaže klubov sa určí sčítaním všetkých bodov získaných na turnaji. Sčítavajú sa dokopy  

    detské, juniorské aj seniorské kategórie: 

    Pre tri najúspešnejšie kluby sú pripravené poháre pre víťazov klubovej súťaže! 

     

 

 

http://www.saiclub.sk/


Systém:   Jednotlivé zápasy budú prebiehať podľa pravidiel IBJJF, čo sa týka bodovania, povolených techník  

    a dĺžky zápasu. 

    Osobité pravidlá turnaja SAI STORM 5: 

    Turnaj sa ide KO systémom s výnimkou prípadov kedy by v kategórii bolo menej ako 8 ľudí. 

- v prípade dvoch ľudí – sa pôjdu dva zápasy, rozhoduje bodové skóre, prípadne čas ukončenia.  

V prípade nerozhodného výsledku sa pôjde tretí zápas 

- v prípade 3 ľudí každý s každým, rozhoduje bodové skóre, prípadne čas ukončenia. 

-  v prípade 4 – 7 zápasníkov v jednej kategórii ľudí sa pôjde zápas o tretie miesto. Dve tretie 

miesta budú len v kategóriách kde  je viac ako 7 zápasníkov. 

- OPEN kategória – nakoľko je spoločná pre všetky kategória tak dĺžka zápasu bude 5 minút 

a pravidlá podľa white belt. 

 

Dôležité: podľa pravidiel IBJJ sú jasne stanovené zakázané techniky (upozorňujem najmä pri 

deťoch aby nedošlo k nedorozumeniam). Zároveň je predpísaný odev – kimono, alebo 

rushguard a krátke nohavice (bez zipsov a vreciek) pri NOGI. 

Výnimky z pravidiel IBJJ – kimono môže byť aj inej farby ako biela modrá alebo čierna, ale musí 

mať predpísaný strih a veľkosť.  To isté platí pri NOGI, zápasník nemusí dodržať farebné 

rozlíšenia rashguardu pri kategórii NOGI. 

 

Dĺžka zápasu:   ročník 2013 – 2012 – 2 minúty 

    ročník 2011 – 2009 – 3 minúty 

    ročník 2008 – 2006 – 4 minúty 

    ročník 2005 – 2003 – 4 minúty 

    juniori a dospelí white belt – 5 minút 

    blue belt – 6 minút 

     purple + brown belt – 7 minút 

    black belt – 10 minút 

    OPEN kategória – 5minút 

*Je možné pridať klub aj počas otvorenej registrácie, posledný termín registrovanie klubu je 8.5.2017. Registrácia klubu je 

bezplatná, slúži výnimočne pre účely série turnajov SAI STORM a KIDS STORM. Pre túto registráciu je potrebné kontaktovať 

organizátora a zaslať mu nasledovné informácie:  

Názov klubu, poštová adresa klubu, tel. číslo, mail a meno hlavného trénera.  

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

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

http://www.saiclub.sk/

