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CZECH OPEN FIGHTING 
pro děti, mládež a Elite 

 
 
 
 
 

 
 

Soutěž je pod patronací primátora Města Kladna  
pana ing. Dana Jiránka 

 

 
Datum konání :    Sobota  10. 3. 2007 
Místo konání :      Sportovní hala Kladno - Aquapark  
Pořadatel :            KOBRA KLADNO 
Ředitel soutěže :   Pavel Čech, IV. DAN         tel. 603 847 060,  e-mail: cech.kladno@seznam.cz  
Hlavní rozhodčí : Petr Lohr,     V. DAN     
Lékař :                  Zajistí pořadatel 
 
Soutěžní disciplíny :     Fighting - jednotlivci 
                                        Fighting teamy   -  Kadeti a Elite 
                                       Grappling - jednotlivci     
Pravidla soutěže : Na stránkách: www.kobrakladno.wz.cz nebo v příloze mailu 
 
Soutěžící :              Bez rozdílu stylu – pro všechny, kteří cvičí Karate, Jiu-Jitsu, Allkampf-Jitsu, Judo,  
                                Kickbox, Aikido, Sambo apod. a dodrží pravidla Fightingu 
Časový rozvrh :     8.00 – 9.00 Prezentace   -     9.45 Slavnostní zahájení   -    17.00 Konec 
 
 
Oblečení :  
Závodníci :  Gi jakékoli barvy. 
Rozhodčí  :  Černé, společenské kalhoty, černá košile s krátkými rukávy, boty 
                    černé barvy – vhodné pro tatami 
 
Povinné protektory:      Suspenzor, chránič zubů, fighting/grappling rukavice,  
                                        chránič nártů a holenní, ženy - chránič hrudníku.  
                                        Bez nich nebude závodník připuštěn k soutěži !   
Doporučené protektory : Helma         
 
Podmínky účasti : Platný jakýkoli Budopas se zdravotní prohlídkou ne starší 1 roku  
                                    Minimální STV - neurčeno 
 
Startovné :    150,- Kč za jednotlivce, Dvojitý start 250,- Kč(Fighting i Grappling), Teamy zdarma 
Protesty :      Písemně u hlavního rozhodčího 
Ceny :           Medaile, diplomy. 
                          

Pozor. . .  Pozor. . .     vítězné teamy Fighting vyhrávají  
putovní pohár  

PRIMÁTORA 
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Startují:  Níže uvedené kategorie (pořadatel může tyto kategorie upravit dle počtu přihlášených).   
 
 
 

VÁHOVÉ a VĚKOVÉ KATEGORIE 
Muži 

Lvíčata A 
8 / 9 let 

Lvíčata B 
10 / 11 let 

Žáci 
12 / 13 let 

Dorostenci  
14 / 15 let 

Junioři 
16 / 17 let 

Elite Muži 
+ 18 let 

- 27 -30 -35 -45 -55 -62 
- 31 -35 -40 -50 -60 -69 
- 35 -40 -45 -55 -65 -77 
- 40 -45 -50 -60 -70 -85 
- 45 -50 -55 -65 -75 -94 

           + 45 +50 -60 -70 -80 +94 
             +60 +70 +80  
Ženy 

Lvíčata A 
8 / 9 let 

Lvíčata B 
10 / 11 let 

Žákyně 
12 / 13 let 

Dorostenky  
14 / 15 let 

Juniorky 
16 / 17 let 

Elite Ženy 
+ 18 let 

-25 -29 -35 -40 -50 -55 
-29 -34 -40 -45 -55 -62 
-33 -39 -45 -50 -60 -70 
-37 -45 -50 -55 -65 -75 
-42 -50 +50 -60 -70 +75 

            +42 +50  -65 -75  
   +65 +75  

Pořadatel si vymiňuje „přiblížit“ váhové kategorie jednotlivých závodníků.  
 
Přihlášky:     Zasílejte do 8. 3. 2007 na e-mail: cech.kladno@seznam.cz   
                               
 
 
 
Příklady:  
Oddíl:   NOCOMPROMISS Kladno 
Kouč :  Brad Pitt,  kontakt  …………………………… 
Rozhodčího máme  - Ano/Ne  (napsat Jméno a kontakt) ………………………………………………………. 
 
Fighting jednotlivci - příklad 
Poř. Příjmení a jméno Datum narození Kategorie Hmotnost (kg) 

1 Novotná Lucie  Lvíčata  
2 Dvořáková Eva  Dorostenky  
3 Černý Jakub  Elite  

 
Fighting team  - příklad 

 Příjmení a jméno Datum narození Hmotnost (kg) 
1. Shigeru Egami   
2. Pamela Anders   
3. Yamaguchi Gogen    
4. Cynthia Rothrock    
5. Stewe McQueen   

          Závodníci nastupují dle pořadí v rozpisu  - muži proti mužům a ženy proti ženám.  
 
 
 
 
1. Teamy Fightingu jsou ve dvou kategoriích - bez rozdílu hmotnosti :  
     1.1. Kadeti team -  13/ 14/ 15 let   - doba zápasu - 2 minuty 
                                      (už jim bylo 13 a ještě jim nebylo 16 let)       
     1.2. Elite team    -   nad 16 let       -  doba zápasu  - 3 minuty 
            Pro závodníky teamu platí povinnost mít navíc helmu – případně zapůjčí pořadatel. 
 
2. V družstvu jsou tři muži a dvě ženy   +  mohou být náhradníci – 1 muž a 1 žena – zapsat do rozpisky  
3. Náhradníci mohou během zápasů vyměnit startujícího závodníka jen je-li zraněn a jen po dohodě 
    s hlavním rozhodčím. Jinak družstvo kontumačně prohrává s právě zápasícím soupeřem 5 : 0.   
4. Je možné po společné dohodě koučů vytvořit jen teamy - 2 muži a 1 žena. 
5. Náhradník může být i z cizího oddílu. 
6. Pořadatel si v případě nutnosti upraví váhové kategorie. 
 
7. Prosím - určete si ke svým závodníkům KOUČE ! ! !        Je to důležité pro fightery i pro organizaci turnaje. 
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