TJ Kotouč Štramberk, oddíl Judo
Vás zve na
11. Soutěž mužů a žen bez rozdílů vah v NEWAZA o „Krále zemařů“
Přestože NEWAZA je nedílnou součásti našeho sportu a někteří závodníci ji mají vypilovanou do posledního
detailu, nekonala se až na pár vyjímek žádná regulerní soutěž. Přitom zde můžou nastoupit i borci, kteří už
v postoji příliš nemůžou konkurovat mládí.
Datum

11. května 2019

Místo

sportovní hala TJ Kotouč

Ředitel soutěže

Mgr. Ondřej Stodola, Zauličí 150, 742 66 Štramberk, e-mail: stody@seznam.cz

Hl. rozhodčí

dle delegace KSJu

Ostat. rozhodčí

dle delegace KSJu
rozhodčí budou odměnění jednotnou částkou 500,- Kč

Přihlášky

zašlete nutně na uvedené kontakty ředitele soutěže popř. na jostab@centrum.cz do
6. května 2019. Dle počtu přihlášených zajistí pořadatel počet tatami.

Ubytování

www.stramberk.cz, sekce ubytování

Předpis

soutěž podléhá platným pravidlům ČSJu (Golden skóre 3 min.), SŘ a tomuto rozpisu

Startují

Zvlášť muži, ženy nar. 2000 a starší.
Junioři a juniorky nar. 2001 – 2002. Bez rozdílů vah.

Čas. pořad

sobota 11. května 2019,

Startovné

200,- Kč za jednoho závodníka, závodnici
300,- Kč nepřihlášení závodníci

Ceny

V kategorii mužů získává prvních sedm borců medaili a diplom. První tři navíc Pohár za
umístění v soutěži NE-WAZA. Symbolickou korunu „Krále zemařů 2019“ navíc
získává vítěz celé kategorie.
V kategorii žen získává prvních pět závodnic medaili a diplom. První tři navíc Pohár za
umístění v soutěži NE-WAZA. Symbolickou korunu „Královny zemařů 2019“ navíc
získává vítězka celé kategorie.
Ostatní dostanou hovno. Nepřihlášení riskují, že nedostanou ani to hovno.

Průběh

8:00 - 9:00
9:00 - 9:45
9:45
10:15

1. Zvážení závodníci budou dosazováni do tabulek dle váhy od nejnižší do nejvyšší. První
dva postupují do „pavouka“. V případě rovnosti bodů se postupuje dle oficiálního
vážení.
2. Soutěž bude zahájena tradičně nástupem. Každý zápas začne a probíhá úplně klasicky.
Po představení v postoji závodníci kleknou a zahajují z kleku na 1 či obou kolenou.
Zápas trvá 4 minut. V případě rovnosti bodů začíná Golden skóre na 3 minuty. Když i
toto bude bez hodnocení, rozhodují rozhodčí, jež berou v úvahu i aktivitu obou borců.
3. To co se nesmí v klasickém JUDO NE-WAZA se nesmí ani zde. Povoleno škrcení,
páčení (loket) a držení.
4. Při přerušení, závodnici opět začínají z kleku.
5. Vyhlášení vítězů probíhá ve stoje.

Vítězové ´18

muži:
ženy:

Různé

- nutné přezůvky
- jsou pozvány i oddíly ze zahraničí
- občerstvení zajištěno

Schváleno STK:

zápis, vážení
losování
společná rozcvička
zahájení

Pícha Aleš (Pardubice)
Königová Lenka (Děčín)

za pořádající oddíl zve Josef Štábl

