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

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

SAI STORM  

Dátum konania:  26.10. 2019 – sobota  GI 

   27.10. 2019 – nedeľa  NO GI 

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

Časový harmonogram: Platí rovnako pre sobotu aj pre nedeľu! 

     07,30 – 9:00  - prezentácia a kontrola váhy detí  

    09,30   - začiatok zápasov detí 

    09,30   - začiatok prezentácie a kontroly váhy juniorov a dospelých 

    11,30   - predpokladaný začiatok zápasov juniorov a dospelých, ale POZOR 

        čas môže byť upravený podľa počtu prihlásených zápasníkov  

       a presného časového harmonogramu jednotlivých kategórii! 

Registrácia a kontrola váhy juniorov a dospelých - 2 hodiny pred zahájením konkrétnej kategórie – treba 

sledovať zverejnený časový harmonogram jednotlivých zápasísk!! 

Časový harmonogram jednotlivých kategórii GI bude zverejnený 24.10. 2019 do 22,00hod. 

Časový harmonogram jednotlivých kategórii NO GI bude zverejnený 25.10. 2019 do 22,00hod. 

Zápasníci ktorí zápasia GI aj NO GI musia absolvovať kontrolu váhy v sobotu aj v nedeľu!  

 

Váženie pre kategórie GI aj NO GI – tolerancia 0,5kg pre všetkých a váži sa bez kimona 

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.  

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 7 2019 je možná len on-line registrácia!! Platba štartovného musí byť 

prevedená na vopred na účet – presné termíny sú uvedené ďalej (v bode 3. štartovné)  

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 0,5kg. Na turnaji bude 

použitá certifikovaná a kalibrovaná váha.  

On-line registrácia bude uzatvorená 23.10.2019 23:59.  

Do tejto doby je možné ešte vykonať zmenu v kategórii – čiže presunúť zápasníka do inej kategórie! 

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!!! – telefonicky!! 0915 879 583. 

Registrácia bude dokončená zaplatením štartovného na účet! Registračný systém vám vypočíta 

výšku štartovného na základe kategórii v ktorých sa registrujete. 

 

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

ukončená skôr!!! 

1. Kategórie:   

Váhové aj vekové kategórie platia rovnako pre GI aj pre NO GI.  

Váži sa vždy bez kimona! Platí pre GI aj pre NO GI! 

 

1.1 deti mix (chlapci aj dievčatá spolu) 

Ročník   váha v kg, weight in kg 

2015 – 2014  - 20,0  + 20,0 

1.2 chlapci:         1.3 dievčatá 

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

2013 – 2011   - 26,0  - 30,0  - 34,0  + 34,0    - 26,0  - 30,0  - 34,0  + 34,0 

2010 – 2008   - 30,0 - 35,0 - 40,0  - 45,0  + 45,0  - 30,0  - 35,0 - 40,0  - 45,0  + 45,0 

2007 – 2005   - 40,0  - 45,0  - 50,0  - 55,0  - 60,0  + 60,0  - 40,0 - 45,0  - 50,0  - 55,0  - 60,0  + 60,0  

Podmienkou sú minimálne 3 súťažiaci v kategórii. V prípade že počet zápasníkov v kategórii bude nižší ako 3, bude táto kategória 
zlúčená s najbližšou vyššou kategóriou. Ak to nebude možné tak po konzultácii so zákonným zástupcom, prípadne trénerom môžu 
byť preradení do inej vekovej kategórie. Preradenie bude riešené bezprostredne po ukončení registrácie a v prípade že sa nenájde 
alternatíva tak sa vráti štartovné. 

 

 

 

http://www.saiclub.sk/saistorm


1.4 juniori chlapci bez rozdelenia podľa výkonnosti – opaskov  

Ročník    váha v kg, weight in kg 

2004 – 2002  - 55,0 - 60,0 - 66,0 - 73,0 - 81,0 + 81,0 

Podmienkou sú minimálne 3 súťažiaci v kategórii. V prípade že počet zápasníkov v kategórii bude nižší ako 3, bude táto kategória 
zlúčená s najbližšou vyššou kategóriou. Ak to nebude možné tak po konzultácii so zákonným zástupcom, prípadne trénerom môžu 
byť preradení do inej vekovej kategórie. Preradenie bude riešené bezprostredne po ukončení registrácie a v prípade že sa nenájde 
alternatíva tak sa vráti štartovné. 

 

1.5. juniori dievčatá bez rozdelenia podľa výkonnosti – opaskov  

Ročník    váha v kg, weight in kg 

2004 – 2002   - 48,0 - 52,0 - 57,0 - 63,0 - 70,0 + 70,0 

Podmienkou sú minimálne 3 súťažiaci v kategórii. V prípade že počet zápasníkov v kategórii bude nižší ako 3, bude táto kategória 
zlúčená s najbližšou vyššou kategóriou. Ak to nebude možné tak po konzultácii so zákonným zástupcom, prípadne trénerom môžu 
byť preradení do inej vekovej kategórie. Preradenie bude riešené bezprostredne po ukončení registrácie a v prípade že sa nenájde 
alternatíva tak sa vráti štartovné. 

 

1.6 Dospelí  muži (od ročníku 2001): 

MEGA UPOZORNENIE pre  súťažiacich ktorí sa aktívne venujú/venovali iným bojovým športom, napr. judo, 

zápasenie, MMA viac ako 3 roky – v ŽIADNOM PRÍPADE nemôžu ísť zápasiť do kategórie white belt! Kategória 

white belt je určená pre reálnych začiatočníkov! Ak bude zistené, že zápasník, ktorý nastúpi na zápas 

v kategórii white belt, trénuje alebo trénoval aktívne iné bojové športy, aktívne zápasil, alebo mal profi zápas 

MMA – bude automaticky diskvalifikovaný!!!  

V prípade že trénujete dlhšiu dobu (týka sa najmä zápasníkov NO GI, MMA, wrestling a pod.) a nebol vám 

udelený vyšší technický stupeň (na SR vám ho mnohokrát nemá kto udeliť) tak pred registráciou radšej 

kontaktujte organizátora – 0915 879 583. 

PS: Slovensko je malé, a najmä na scéne bojových športov sa medzi sebou poznáme.... 

 

Ročník      váha v kg, weight in kg      Dĺžka zápasu 

2000 – 1985  white belt   - 62,0 - 69,0 - 77,0 - 85,0 - 94,0 + 94,0   5 minút 

2000 – 1985  blue belt   - 62,0 - 69,0 - 77,0 - 85,0 - 94,0 + 94,0   6 minút 

2000 – 1985  purple, brown, black  - 69,0 - 77,0 - 85,0 - 94,0 + 94,0   7 minút 

1984 +  white + blue    - 69,0 - 77,0 - 85,0 + 85,0    5 minút 

1984 +  purple, brown, black  - 69,0 - 77,0 - 85,0 + 85,0    5 minút 

Podmienkou sú minimálne 3 súťažiaci v kategórii. V prípade že počet zápasníkov v kategórii bude nižší ako 3, bude táto kategória 
zlúčená s najbližšou vyššou kategóriou. V prípade kategórie masters je možné zlúčenie s kategóriou dospelých (ak bude málo 
zápasníkov v kategórii masters). Preradenie bude riešené bezprostredne po ukončení registrácie a v prípade že sa nenájde 
alternatíva tak sa vráti štartovné. 

 



1.7 Dospelí  ženy(od ročníku 2001): 

2000  +   white + blue belt   - 52,0 - 57,0 -63,0 - 70,0 + 70,0  5 minút 

2000  +  purple, brown, black   - 52,0 - 57,0 -63,0 - 70,0 + 70,0  7 minút 

Podmienkou sú minimálne 3 súťažiaci v kategórii. V prípade že počet zápasníkov v kategórii bude nižší ako 3, bude táto kategória 
zlúčená s najbližšou vyššou kategóriou. Preradenie bude riešené bezprostredne po ukončení registrácie a v prípade že sa nenájde 
alternatíva tak sa vráti štartovné. 

 

1.6 OPEN (zápasí sa podľa pravidiel blue belt v dĺžke 6 minút) 

Registrácia – do 30 minút po skončení svojej kategórie sa zápasníci môžu prísť registrovať do kategórie OPEN.   
Kategórie OPEN: 

1. GI muži – v prípade súhlasu zákonného zástupcu a podpísania reverzu sa môže zúčastniť aj junior 

2. GI ženy – v prípade súhlasu zákonného zástupcu a podpísania reverzu sa môže zúčastniť aj juniorka 

3. NO GI muži – v prípade súhlasu zákonného zástupcu a podpísania reverzu sa môže zúčastniť aj junior 

4. NO GI ženy – v prípade súhlasu zákonného zástupcu a podpísania reverzu sa môže zúčastniť aj junior 

Začiatok zápasov všetkých kategórii OPEN GI – po skončení všetkých zápasov GI 

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

 

2.Štartovné 

2.1.  Deti GI  – ročníky 2015 - 2005 

10,- 1. Kategória GI pri registrácii do 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 20.10.2019   

8,-  za každú ďalšiu kategóriu GI pri registrácii do 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 20.10.2019    

15,- 1. Kategória GI pri registrácii po 16.10.2019 platba štartovného najneskôr do 25.10.2019 

12,- za každú ďalšiu kategóriu GI pri registrácii po 16.10.2019 platba štartovného najneskôr do 25.10.2019 

Výška detského štartovného platí aj v prípade že sa dieťa hlási do kategórie juniorov, dospelých 

 

2.2.  Deti NO  GI  – ročníky 2015 - 2005 

10,- 1. Kategória NO GI pri registrácii do 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 20.10.2019   

8,-  za každú ďalšiu kategóriu NO GI pri registrácii do 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 20.10.2019   

15,- 1. Kategória GI pri registrácii po 16.10.2019 platba štartovného najneskôr do 25.10.2019 

12,- za každú ďalšiu kategóriu GI pri registrácii po 16.10.2019 platba štartovného najneskôr do 25.10.2019 

Výška detského štartovného platí aj v prípade že sa dieťa hlási do kategórie juniorov, dospelých 

 



2.3. Juniori, dospelí, masters - GI   (od ročníky 2004 a starší) 

20,- 1. Kategória GI pri registrácii do 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 20.10.2019   

10,-  za každú ďalšiu kategóriu GI pri registrácii do 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 20.10.2019    

30,- 1. Kategória GI pri registrácii po 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 25.10.2019 

15,- za každú ďalšiu kategóriu GI pri registrácii po 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 25.10.2019 

 

2.4. Juniori, dospelí, masters - GI   (od ročníky 2004 a starší) 

20,- 1. Kategória NO GI pri registrácii do 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 20.10.2019   

10,-  za každú ďalšiu kategóriu NO GI pri registrácii do 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 20.10.2019   

30,- 1. Kategória GI pri registrácii po 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 25.10.2019 

15,- za každú ďalšiu kategóriu NO GI pri registrácii po 15.10.2019 platba štartovného najneskôr do 25.10.2019 

 

Registračný systém vám podľa ročníka narodenia, opasku zobrazí do akých kategórii sa môžete 

registrovať! 

Registračný systém vyráta presnú výšku štartovného podľa zaregistrovaných kategórii 

 

3.4  Platba štartovného 

Platbu je treba vykonať prevodom na účet:  

IBAN: SK 8211 0000 0000 2625 7944 60 

SWIFT: TATRSKBX 

Názov účtu: SAI CLUB JU-JUTSU 

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

Názov banky: Tatra banka, a.s. 

Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

 

Do poznámky:  meno zápasníka 

V prípade ak tréner registruje viacerých zápasníkov, kontaktujte organizátora 0915 879 583, je 

možnosť jednej spoločnej platby!  

Tak isto ak je problém s vyrátaním výšky štartovného, kontaktujte organizátora 0915 879 583 

 



Vrátenie štartovného 

- v prípade že zápasník nebude mať nikoho vo svojej kategórii  plná suma 

- zápasník sa sám odhlási z turnaja do 20.10.2019    plná suma 

- zápasník sa sám odhlási z turnaja po 20.10.2019 do 23.10.2019  50% sumy 

Po 23.10.2019 už nie je možné vrátiť štartovné 

 

 

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

Počet zápasísk:   4 (64m aréna) 

Ceny a trofeje:   Kategórie jednotlivcov: 

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

                                                                        2-3.miesto:  diplom, originálna medaila, vecná cena 

     Seniorská kategória    1. miesto:  diplom, originálna medaila, vecná cena 

                                                                        2-3.miesto:  diplom, originálna medaila, vecná cena 

Vždy sa bude zápasiť o 3. miesto        

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

    a dĺžky zápasu.  

    Osobité pravidlá turnaja SAI STORM 7: 

    - váhové kategórie sme upravili pre jednoduchšiu registráciu a váženie, vychádzame z váhových  

   kategórii NE – WAZA, váži sa vždy bez kimona 

    -turnaj sa ide KO systémom a zápasí sa o 3. miesto 

-v prípade dvoch ľudí – sa zápasí na dva víťazné zápasy 

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

   -OPEN kategória – dĺžka zápasu bude 5 minút a pravidlá podľa blue 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. 

http://www.saiclub.sk/


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 2015 – 2014 – 2 minúty 

    ročník 2013 – 2011 – 3 minúty 

    ročník 2010 – 2008 – 4 minúty 

    ročník 2007 – 2005 – 4 minúty 

    juniori a dospelí white belt – 5 minút 

    blue belt – 6 minút 

     purple + brown + black belt – 7 minút 

   OPEN kategória – 5minút 

*Je možné pridať klub aj počas otvorenej registrácie. Registrácia klubu je bezplatná, slúži výnimočne pre účely série 

turnajov SAI STORM, KIDS STORM a NE-WAZA. 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/

