
SK Yamabushi o.s. pořádá z pověření ČSFU

TURNAJ V ORIENTALU
a

LIGHT CONTACTU MLÁDEŽE

Termín : 17.5.2008
Místo : Sokolov, Sportovní hala, ul. Jednoty 1620

Kategorie : Muži -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, +86, -91, +91 kg
Ženy -55, -60, -65, +65 kg

Ml.žáci (7-12 let) -25, -30, -35, -40, +40 kg
Ml.žákyně (7-12 let) -25, -30, -35, -40, +40 kg
St.žáci (13-15 let) -40, -45, -50, +50 kg
St.žákyně (13-15 let) -40, -45, -50, +50 kg
Junioři (16-18 let) -50, -55, -60, -67, -71, +71 kg
Juniorky (16-18 let) -45, -50, -55, +55 kg

Doba zápasu : Oriental - eliminace 2 x 2 min.
- finále 3 x 2 min.

Light contact - eliminace 2 x 2 min.
- finále 2 x 2 min.

Časový rozpis : 7.30 – 9.00 prezentace, kontrola dokladů, vážení
9.00 – 9.45 porada rozhodčích a zástupců oddílů, losování
          10.00 zahájení vyřazovacích bojů

Systém soutěže : Light contact - bojuje se vyřazovacím způsobem dle věkových
a váhových kategorií až do finále.

Oriental - zápasy v orientalu budou probíhat dle čísla
zápasu – rozlosování před turnajem.

Rozhodčí : Jan Plaček – hlavní rozhodčí
Rozhodčí nominovaní ČSFU.

Ředitel soutěže : Jan Jelínek

Chrániče a vybavení :Oriental - helma, chránič chrupu, prsní chránič (ženy),
boxerky - 10oz, bandáže, suspenzor, chránič 
holeně a nártu, případně i botičky – jsou povoleny

mládež/Light - helma, chránič chrupu, chránič hrudi (dívky)
dle pravidel ČSFU, boxerky – 10 oz, suspenzor,
chránič holení, botičky



Lékař : zajistí pořadatel

Protesty : písemnou formou + složení kauce 500,- Kč u ředitele soutěže

Podmínka startu : 1) Platný průkaz Full contactu s vylepenou roční
Známkou a potvrzením o lékařské prohlídce. Potvrzení nesmí 
být starší jednoho roku!

2) Účastník mladší 18-ti let musí mít notářsky ověřený, zákonným 
zástupcem podepsaný revers.

BEZ TĚCHTO POTVRZENÍ NEBUDE NIKDO PŘIPUŠTĚN KE STARTU !!!

Startovné : senioři/Oriental – 300,- Kč
mládež/Light – 200,- Kč

Bližší informace na tel.: 608 160 031 – Jan Jelínek, předseda SK Yamabushi o.s.
nebo www.csfu.cz

Za pořadatele Hlavní rozhodčí Předseda ČSFU
Jan Jelínek Jan Plaček Tomáš Gruber


