Stužkovaná – pravidla


Věková kategorie:
děti 6-8 let
- 125 cm, + 125 cm
děti 8 – 10 let
- 125 cm, - 135 cm, + 135 cm



Zápasiště:
zápasiště pro stužkovanou tvoří čtverec / tatami 7 x 7 m



Závodník / oblečení:
Tričko s krátkým rukávem (není přípustné tričko bez rukávů nebo s dlouhým rukávem)
Dlouhé saténové kalhoty na kickbox / s širokým pásem na gumu / není povolen pás
Oblečení závodníka musí být čisté
Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora závodníka nebo jeho klubu, jsou dovoleny.
Chodidla i ruce jsou holé, bez botiček, rukavic a bandáží



Trenér
Závodník má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním trenérem a jedním sekundantem
Trenér i sekundant musí mít vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv, ne kraťasy!
Minimální věk trenéra je 18 let



Ochranné prostředky:
Helma
žádné další chrániče nejsou povinné



Časová dotace:
děti 6 – 8 let
1 x 1 minuta
děti 8 – 10 let
1 x 1,5 minuta



Pravidla a hodnocení:
Za pasem má závodník 5 barevných stužek, barva stužky odpovídá barvě rohu
Stužka má rozměry: 5 cm šíře, 60 cm délka
Nepoužívají se žádné údery a kopy
Stužky si nesmí závodník přidržovat, nesmí se otáčet, utíkat.
Jsou čtyři varování:
1. slovní varování
2. oficiální varování
3. druhé oficiální varování / mínus stužka
4. diskvalifikace
Body se přidělují ihned po sebrání stužky, závodník může sebrat i více stužek najednou / 1stužka = 1bod
Body za sebrané stužky se nepřidělují při pádu či dotyku země, stužky se pak vracejí zpět závodníkovi,
kterému byla(y) stužka(y) sebrány, dále se stužka nepočítá a vrací zpět soupeři v případě vyběhnutí, nebo
vyšlápnutí z tatami / exit.
Exit - při každém exitu se odebere závodníkovi stužka ve prospěch soupeře



Ukončení zápasu:
Zápas ukončuje rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel
Při sebrání všech 5 stužek
Diskvalifikací jednoho, či obou závodníků
Pro zranění - závodník není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření / lékař má právo zápas ukončit
Celkový čas na všechna ošetření je 1minuta od příchodu lékaře – po vypršení tohoto času je automatický konec
zápasu pro daného závodníka verdiktem RSC
Při nenastoupení závodníka, jeho trenéra do 2 minut od povelu středového rozhodčího k zahájení měření
tohoto času – po 1minutě se odebere 1 bod (stužka) a po 2 minutách je automaticky diskvalifikace.
Při opakovaném nevhodném/nesportovním chování závodníka nebo trenéra jsou čtyři varování:
1. slovní varování
2. první oficiální varování
3. druhé oficiální varování / mínus stužka
4. diskvalifikace - popřípadě nechat vyměnit trenéra

