Datum konání

4. dubna 2009

Místo konání

Mčstská hala – U pĝehrady 20, Jablonec nad Nisou

Poĝadatel turnaje

Iron fighters kickboxing ve spolupráci s þSFu
Alois ŠkeĜík, Rádlo 310, 468 03 Rádlo

Ĝeditel turnaje

mobil: +420 776¬018 109, e-mail: a.skerik@seznam.cz

Kategorie

STARTOVNÉ pĝi elektronické pĝedregistraci
Dvojitý start
Startovné

Každý další start

Ženy - Muži
350,- Kÿ
450,- Kÿ
250,- Kÿ
Žáci - Junioĝi
350,- Kÿ
Elektronická pĝeregistrace bude probíhat on-line na stránkách þSFu

50,-Kÿ
50,-Kÿ

od 23.3.2009 do uzávčrky pĝihlášek 1.4. ve 2400 hod

Pro všechny závodníky kteĜí se nepĜihlásí formou elektronické pĜedregistrace
bude startovné v den soutČže navýšeno o 100% ! ! !

V pĜípadČ víceþetného startu poĜadatel nezaruÿuje dostateþný odpoþinek mezi zápasy

ÚþASTNÍCI - Amatéĝi všech organizací a stylĥ
Disciplína
Eliminace

Pĝedpis

K1 Rules
Fullcontact
Semicontact
Semicontact
Semicontact
Semicontact

ženy, muži
junioĝi/rky
st.žáci/žákynč
ml.žáci/žákynč

Podmínky startu

3 x 2 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.

Finále

3 x 2 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.
3 x 2 min.

Startující ve všech disciplínách vÿetnč forem musí mít podepsaný „REVERSE“.
„REVERSE“ úþastníkĤ mladších 18ti let musí být podepsán zákonným zástupcem a notáĝský ovčĝený
(tento doklad je nedílnou souþástí prĤkazu sportovce) .
Všichni startující pĜedloží doklad o Zdravotním pojištční a doklad o Zdravotní zpĥsobilosti
(tento doklad nesmí být starší déle než 12 mČsícĤ) .
Bez splnční výše uvedených podmínek nebude nikdo pĝipuštčn k¬soutčži ! ! !

Program
07:30 - 09:00 hod.
Fyzická prezentace a vážení (všechny kategorie)
09:00 – 10:30 hod.
Losování plnokontaktních disciplín, schĤzka rozhodþích
10:30 hod.
Zahájení Musical Forms a Semicontact ( losování disciplíny Semicontact - probČhne na zápasištích pĜed soutČží)
10:30 – 11:00 hod. Kontrola a vyhodnocení el.losování u plnokontaktních disciplín
11:00 hod.
Zahájení plnokontaktních disciplín
V¬pĝípadč velké úÿasti závodníkĥ Full a K1 Rules budou postaveny dva ringy!
Pĝedávání trofejí prĥbčžnč vždy na konci jednotlivého bloku dané disciplíny
Poĝadatel si vyhrazuje právo na zmčnu programu

Pravidla
SoutČží se dle platných pravidel ýSFu – WAKO 2009 , Hlavní rozhodþí - Jan Plaþek
Supervizor pro polokontakty a formy - Pavel Kocábek Supervizor pro plnokontakty - Michal Prstek
Povinné vybavení

Rukavice 10 OZ, pro¬semicontact TAGS (plnč zakryté prsty), chrániÿe nártĥ (botiÿky), chrániÿe holení, chrániÿe zubĥ,
suspenzor, helma. Ženy i dívky – chrániÿ prsou vÿetnč suspenzoru.

KICKBOXING – SOUTČŽNÍ DISCIPLÍNY a KATEGORIE
K1 Rules - muži
K1 Rules - ženy
Fullcontact muži
Fullcontact ženy

K1 Rules a FULLCONTACT

-51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg,- 91kg, +91kg
-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
-51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg,- 91kg, +91kg
-48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg

SEMICONTACT Kategorie Dospčlých

Muži
Ženy

-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg
-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg

SEMICONTACT Kategorie Junioĝi a Žáci

Junioĝi
Juniorky
Starší žáci
Starší žákynč
Mladší žáci
Mladší žákynč

-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg
-50kg,
50kg -55kg,
55kg -60kg,
60kg -65kg,
65kg -70kg,
70kg +70kg
-42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg
-42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
-28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg
-28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg

SEMICONTACT TEAM

SoutČž družstev 3 muži a 1 žena (ženy zápasí vždy jako poslední) , dle zájmu ve všech vČkových kategoriích
startovné 400,- Kþ/team. VítČz obdrží finanþní odmČnu a hodnotnou vČcnou cenu

Hardstyle
Softstyle
Hardstyle weapons
S ft t l weapons
Softstyle

FORMY

Žáci a žákynČ, JunioĜi a juniorky, muži a ženy
Žáci a žákynČ, JunioĜi a juniorky, muži a ženy
Žáci a žákynČ, JunioĜi a juniorky, muži a ženy
Žáci a žákynČ
žákynČ, JunioĜi a juniorky
juniorky, muži a ženy

Všechny druhy forem musí být
doprovázeny hudbou

Poĝadatel si vyhrazuje právo dle uvážení slouÿit výše vypsané kategorie v¬pĝípadč, že nebudou obsazeny minimálnč 5ti soutčžícími !!!

Aero Kickboxing

SoutČž tĜíþlenných družstev
SoutČž jednotlivcĤ

Včk é kategorie
Včkové
k t
i
Mladší žáci – žákynč
7 – 12 let

Starší žáci – žákynč
13 – 15 let

Junioĝi – juniorky
16 – 18 let vþetnČ
tzn. do 19tých narozenin

Muži – Ženy
18 - 45 let vþetnČ

tzn. do 46tých narozenin

Další dĥležité informace a kontakty
Ubytování a strava

Stravování je možné pĝímo v restauraci v Mčstské hale kde probíhá turnaj
Informace o nejvhodnČjším ubytování podá Informaþní centrum mČsta Jablonce
e-mail: icjablonec@mestojablonec.cz , tel.: 483 357 335-7

Ceny

1. místo velký pohár (42 cm!) s emblémem , diplom
2. místo krásný pohár (32 cm) s emblémem, diplom
3. místo bronzová medaile, diplom
Veškeré doplėující informace Vám rádi poskytneme na uvedených telefonních ÿíslech popĝípadč emailem na adrese ĝeditele
turnaje (mobil: +420 776¬018 109, e-mail: a.skerik@seznam.cz )

