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1. Úvod.
1.1. Tato pravidla pro pořádání soutěže slouží k zajištění organizačně bezchybného průběhu Soutěže
Mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu – Randori.
1.2 Pravidla, soutěže Mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu – Randori se mohou přizpůsobovat
změnám, které mají zajistit hladký průběh soutěže a spravedlivé rozhodování.
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2. Pořadatel soutěže.
Pořadatelem soutěže je Škola Jiu-Jitsu a Karate Krnov a její hlavní trenér a zakladatel Petr Hermann.

3. Povinnosti pořadatele soutěže.
Zajistit cvičební prostor odpovídající požadavkům a velikosti soutěže se sociálním zázemím
pro závodníky, pořadatele a rozhodčí. V případě vlastního zájmu a zájmu rozvoje Jiu-Jitsu a vlastní
školy je vhodné zajistit cvičební prostor s možností přístupu diváků.
Zajistit rozeslání propozic soutěže co nejvíce Budo školám, převážně pak zájemcům o Jiu-Jitsu
(Ju-Jutsu / Ju-Jitsu Ji-Jitsu / Džiu-Džicu atd. dále již jen Jiu-Jitsu)
Zajistit vhodnou výzdobu cvičebního prostoru.
Provést označení závodišť a zajistí stolky a židle pro rozhodčí a zapisovatele.
Zajistit pitný režim a občerstvení pro rozhodčí po dobu konání soutěže
Zajistit tatami na minimálně dvě závodiště.
Provést finanční kalkulaci soutěže.
Vytvořit si podklady pro sponzorské nabídky a sám si zajistí dostatečnou hodnotu sponzorských
příspěvků pro vyrovnanou finanční kalkulaci soutěže.
Zajistit ceny (medaile a diplomy) pro všechna 3 místa jednotlivých kategorií + poháry, medaile
a diplomy pro školy. Doporučuje se také tzv. účastnické diplomy pro všechny závodníky.
Provést vlastní reklamu a propagaci v místních podmínkách (prestiž školy).
Zajistit dostatečný počet pořadatelů pro hladký průběh soutěže.
Zajistit výpočetní techniku pro vyhodnocení výsledků.
Zajistit dostatečný počet bodovacích čísel pro rozhodčí.
Zajistit na dobu konání soutěže lékařský / zdravotní dozor.
Po skončení soutěže napsat článek s výsledky soutěže a ty zaslat do časopisů s budo
tématikou a všem zúčastněným školám.
Zajistit zbraně tyč, provaz, nůž a pistole pro druhé kolo. Nůž a pistole jsou povoleny pouze v
tréninkovém provedení, nikoli skutečné, ostré zbraně! Tyč se může nahradit teleskopickým obuškem.

4. Práva pořadatele.
4.1. Může využít soutěže k propagaci své školy na všech reklamních materiálech
4.2. Může v rámci této soutěže prezentovat své sponzory.
Body 4.1. a 4.2. se týkají všech škol které se soutěže zúčastní.
4.3. V případě, že pořadatel zajistí sponzorské příspěvky ve vyšší hodnotě, než je kalkulace soutěže,
může si je ponechat pro rozvoj své školy.
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5. Rozhodčí soutěže.
5.1. Rozhodčím se může stát pouze osoba starší 18ti let, jenž je držitel stupně technické vyspělosti (dále jen
„STV“) 2. Dan Jiu-Jitsu nebo vyššího. V případě požadavku většího počtu rozhodčích než je počet
držitelů STV 2. Dan a vyššího, je možno pozvat také jako rozhodčí držitelé STV 1. Dan Jiu-Jitsu,
případně držitele STV Dan v jiném Budo. V případě nouze nejvyšší držitelé STV 1. kyu Jiu-Jitsu.
5.2. Předpokládá se, že rozhodčí budou přednostně a převážně vybíráni z řad hlavních trenérů a trenérů
jednotlivých škol, které přihlásí své žáky do soutěže.
5.3. Rozhodčí nemá nárok na odměnu, cestovné si hradí sám, nebo mu je hradí jeho škola. Předpokládá se,
že pořadatel v případě dostatečných finančních zdrojů přispěje na cestovné rozhodčím.
5.4. Rozhodčí musí být oblečen takto: černé kalhoty, černé boty, bílá (světle modrá) košile, povoleno je také
tmavé sako, tmavá jednobarevná kravata. Povoleno je rovněž tradiční bílé nebo černé Karate, Jiu-Jitsu
nebo Judo-gi, popř. Hakama a Dobok. Na kterémkoliv z oblečení je povolen znak Jiu-Jitsu, nebo jiného
bojového umění, či školy.

6. Startovné.
6.1. Je stanoveno pro každý ročník zvlášť.
6.2. Závodník, který se po výzvě k nástupu včas nedostaví k zápasišti, bude diskvalifikován a startovné mu
propadá.
6.3. V případě, že závodník nemůže nastoupit na tatami včas z důvodu časově shodného soutěžení svého
sparing partnera, musí tuto událost nahlásit rozhodčím ihned při prvotním nástupu své soutěžní
kategorie.

7. Organizační řád soutěže Mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu – Randori.
Obsahuje organizační a technická pravidla pro uspořádání mistrovství.
7.1. Filosofie soutěže.
Hlavní filosofií pořádání soutěží Jiu-Jitsu - Randori je motivace. Dát žákům motivaci do celoročního
tréninku. Soutěž respektuje hlavní filozofii budo zvláště pak Jiu-Jitsu, což je universální sebeobrana –
obsah technik z Karate, Judo, Aikido apod. v různorodosti Jiu-Jitsu vede ke zdokonalení cvičence ve
všech oblastech, sebeobrany, spolupráce s partnerem, tvrdosti a psychické odolnosti.
Toto zaručí, že příprava na soutěž povede ke zdokonalení fyzických a psychických vlastností závodníka.
Navíc soutěž neodvádí pozornost svou přípravou od zkušebních řádů Jiu-Jitsu.
A samozřejmě také umožňuje bližší spolupráci mezi jednotlivými školami / kluby / oddíly ne jenom JiuJitsu, ale také jiných budo stylů.

7.2. Formy soutěže.
Soutěž v Jiu-Jitsu Randori jednotlivců.
Ceny:
1. místo: medaile, diplom a pohár
2. a 3. místo: medaile, diplom (popřípadě pohár)
Soutěž v Jiu-Jitsu Randori – Družstev.
Ceny:
1. – 3. místo: medaile, diplom (každému v týmu) + jeden pohár (společný celému týmu)
Soutěž o nejúspěšnější školu Mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu - Randori
Ceny: 1. - 3. místo: medaile, diplom, pohár.
Soutěž o putovní pohár Mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori
Cena: Pohár - putovní
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7.3. Přihlášky.
Startovat na Mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori mohou pouze závodníci, kteří jsou řádně
přihlášení, dle pokynů v propozicích soutěže, prostřednictvím své školy a splní určené podmínky pro
registraci závodníků před zahájením soutěže. Závodník který není registrován v žádné škole se do
soutěže může přihlásit také samostatně.

7.4. Registrace.
Před zahájením soutěže proběhne registrace v časech dle propozic. Při registraci je povinen každý
závodník předložit budo průkaz ČR (nebo BUDO PAS). Údaje v něm uvedené slouží k zařazení
závodníka do soutěžní kategorie. Pro všechny závodníky platí rozdělení do soutěžních kategorii dle
věku, (popř. pohlaví) a nejvyššího STV dosaženého v kterémkoliv Budo stylů! V případě podání
mylných informaci, např. přihlášení se pod jiným STV (nižším či vyšším) bude závodník automaticky
vyloučen, bez nároku na navrácení startovného, jeho případný soutěžní výsledek bude anulován a
získané trofeje bude muset vrátit !

7.5. Účast mladších 18ti let a starší 18ti let.
Mladší 18ti let předkládají formulář souhlasu s účasti na soutěži (na vlastní nebezpečí-revers)
podepsaného zákonným zástupcem. Starší 18ti let předloží revers sami. Oba tiskopisy jsou zaslány
společně s pravidly soutěže jednotlivým školám. Souhlas - revers se předkládá v den soutěže při
registraci. Bez tohoto souhlasu se nelze soutěže zúčastnit!

7.6. Zdravotní stav.
Všichni závodníci jsou povinni při registraci odevzdat pořadateli formulář (revers) se souhlasem s
účastí na této soutěži, které nesmí být starší než 1 měsíc. Více informací v bodu 7.5. a na formuláři
souhlasu s účasti na soutěži. Pro zahraniční účastníky soutěže se navíc doporučuje úrazové pojištění pro
cesty do zahraničí. Pořadatelé ani rozhodčí nepřejímají žádnou odpovědnost za zranění, nehody, škody,
nemoci a ztráty během i mimo Mistrovství!

7.7. Oblečení.
Všichni závodníci mohou mít pouze bílý, černý, modrý, nebo červený (popřípadě kombinaci pouze
těchto barev) cvičební oděv (gi - dobok, hakama) v bezvadném stavu. Nositelé Danů mohou mít černě
lemované blůzy nebo černé klopy. Hodinky a šperky nejsou povoleny, stejně tak vyhrnuté rukávy! Na
slavnostní vyhlášení vítězů je povolen nástup závodníků pouze v Gi - Dobok. Závodníci musí nastoupit
na soutěžní disciplínu s páskem (Obi) v barvě příslušného svého nejvyššího budo technického stupně.

7.8. Věkové a technické požadavky.
Závodit mohou všichni sportovci od 6 let.

7.9.1
7.9.2
7.9.3

7.9.4

7.9. Soutěžní plocha.
Soutěž probíhá současně na dvou (popř. i více)
soutěžních plochách, pokrytými tatami.
Rozměr soutěžní plochy je minimálně 6 x 6 m,
maximálně 8 x 8m.
Na tatami jsou vyznačeny dvě čáry ve
vzdálenosti cca. 2 m pro základní postavení
závodníků.
V čele soutěžní plochy jsou umístěny stoly zapisovatelů. Vně rohů a v čele soutěžní plochy jsou
umístěny židličky bodových rozhodčích.
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7.10.1
7.10.2
7.10.3

7.10.4
7.10.5
7.10.6
7.10.7
7.10.8

7.10.9
7.10.10
7.10.11

7.10.12

7.10.
Rozhodčí a zapisovatelé .
Rozhodčí jsou delegováni Sensei Petrem Hermannem ve spolupráci s ředitelem soutěže.
Technická vyspělost rozhodčích min 2. Dan Jiu-Jitsu popř. dle výjimky uvedené v bodu 5.1.
Hlavním rozhodčím je zakladatel této soutěže Sensei Petr Hermann. V případě jeho absence se stává
hlavním rozhodčím držitel nejvyššího technického stupně v Jiu-Jitsu. V případě shody technických
stupňů vybere z těchto adeptů hlavního rozhodčího ředitel soutěže.
Hlavní rozhodčí provádí proškolení (poradu) ostatních rozhodčí a jejich rozdělení pro rozhodování
na jednotlivá zápasiště a disciplíny.
Hlavní rozhodčí celé soutěže, určuje hlavního rozhodčího jednotlivého zápasiště.
Hlavní rozhodčí zodpovídá za řádnou činnost všech rozhodčích dle požadavků organizace soutěže.
Na každém zápasišti pro randori a embu rozhoduje pět rozhodčích.
Skupina rozhodčích na jednotlivých zápasištích je složena ze zástupců více škol a jeden z nich je
určen jako hlavní rozhodčí zápasiště. U této funkce se předpokládá, že se budou jednotliví rozhodčí
v této pozici střídat a to bez rozdílu jejich STV.
Oblečení rozhodčích viz. informace v bodu 5.3.
Pro evidenci bodových výsledků závodníků jsou určeny dvojice zapisovatelů, kteří mají stanoviště
v čele zápasiště.
Zapisovatelé zapisují rozhodčími udělená jednotlivá bodová hodnocení závodníků, veřejně je
vyhlašují včetně jejich součtu a předávají je k dalšímu zpracování. Ve spolupráci s hlavním
rozhodčím zápasiště organizují průběh soutěžní disciplíny.
Rozhodčí se mohou také aktivně zúčastnit soutěže jako závodníci, nemohou však být zároveň
rozhodčími vlastní závodní kategorie, ani nemohu rozhodovat v kategorii kde dělají sparingpartnera.

7.11.
Organizace skupin.
7.11.1 Jednotlivé skupiny budou nastupovat na zápasiště dle rozpisu vytvořeného vedením soutěže.
7.11.2 Pořadí disciplín pro jednotlivé skupiny se přizpůsobí hladkému průběhu soutěže.
7.11.3 V případě méně než dvou přihlášek do některé z kategorií bude přiděleno vítězství kontumačně, ale
přihlášený závodník musí dále pokračovat v soutěži v jiné kategorii do které bude přiřazen dle věku,
pohlaví a technického stupně v kategorie nejbližší nižší nebo vyšší. V případě bodové shody, bude
proveden tzv. rozstřel.

7.12.

Soutěžní kategorie.

Master ............................... MM 1 - (46 +) Dany (muži i ženy)
Master ............................... MM 2 - (46 +) od 2 do 1.kyu (muži i ženy)
Master ............................... MM 3 - (46 +) od 6.kyu do 3.kyu (muži i ženy)
Senioři / Seniorky .............. S 1 - (39 až 45) Dany (muži i ženy)
Senioři / Seniorky .............. S 2 - (39 až 45) od 2.kyu do 1.kyu (muži i ženy)
Senioři / Seniorky .............. S 3 - (39 až 45) od 6.kyu do 3.kyu (muži i ženy)
Muži / Ženy ....................... MŽ 1 - (22 až 38) Dany (muži i ženy)
Muži / Ženy ....................... MŽ 2 - (22 až 38) od 2.kyu do 1.kyu (muži i ženy)
Muži / Ženy ....................... MŽ 3 - (22 až 38) od 6.kyu do 3.kyu (muži i ženy)
Junioři / Juniorky ............... JMŽ 1 - (16 až 21) Dany
Junioři / Juniorky ............... JMŽ 2 - (16 až 21) od 2. kyu až 1.kyu (muži i ženy)
Junioři / Juniorky ............... JMŽ 3 - (16 až 21) od 6.kyu do 3.kyu (muži i ženy)
Dorost ................................ DMŽ 1 - (13 až 15) od 2.kyu až Dany (muži i ženy)
Dorost ................................ DMŽ 2 - (13 až 15) od 4.kyu do 3.kyu (muži i ženy)
Dorost ................................ DMŽ 3 - (13 až 15) od 6.kyu do 5.kyu (muži i ženy)
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Děti .................................... D 1 - (6 až 7) bez omezení STV (chlapci i děvčata)
Děti .................................... D 2 - (8 až 9) bez omezení STV (chlapci i děvčata)
Děti .................................... D 3 - (10 až 12) od 6.kyu až 3.kyu (chlapci i děvčata)
Děti .................................... D 4 - (10 až 12) od 2.kyu až Dany (chlapci a děvčata)
Družstva ............................. DR 1 - (+15) 6.kyu až Dany (muži i ženy)
Družstva ............................. DR 2 - (-14) 6.kyu až Dany (muži i ženy)

7.13.1.
Disciplína techniky – Randori (POZOR specifikace kategorie D1, D2 a D3)
Každý závodník si z bezpečnostních důvodů vybere partnera k předvedení technik sám. Technický
stupeň a pohlaví partnerů je libovolné. Závodník předvede celkem 15 technik se svým partnerem, ve
dvou kolech, po každém dokončení kola provedou rozhodčí bodové ohodnocení, tyto body získané v
obou kolech se sečtou a vyhodnotí se umístění závodníka. V prvním kole se odcvičí obrany proti
útoku beze zbraně a teprve až všichni závodnici dané kategorie ukončí první kolo, se v druhém kole
odcvičí obrany proti zbraním + jedna obranná technika se středně dlouhou tyčí (délka tyče 30 až 100
cm) a jedna volná obrana proti volnému útoku. Volným útokem je myšlen jakýkoliv útok, může být i
stejný jako kterýkoliv z obou kol, nebo i jiný, ale obrana musí být jiná než která byla již závodníkem
použita, navíc může být k obraně i k útoku použito i jiných prostředků než jen ruce, nohy a tyč, jako
například tonfa, nůž, nebo nunchaka atd., což umožňuje závodníkovy se technicky kreativně
vyjádřit. Pokud však bude prostředek pro volný útok a volnou obranu jiný než tyč, nůž, provaz nebo
pistole, musí si závodník tento prostředek zajistit sám. POZOR vždy musí jít o maketu zbraně, ostré
zbraně (včetně mečů, seker a pod.) jsou přísně zakázány!!
Výjimku (specifikace) tvoří kategorie D1, D2 a D3 kde proběhne pouze první kolo.
Techniky se odcvičí v následovaném pořadí:
V PRVNÍM KOLE se předvedou obrany proti typům napadení beze zbraní, což jsou:
1) úchop za zápěstí, 2) škrcení rukama, 3) obejmutí těla přes ruce nebo pod rukama,
4) škrcení předloktím tzv. kravata, 5) obránce leží a útočník klečí, 6) útočník kope do
ležícího obránce, 7) úchop za oděv, 8) útok rukou-úder, 9) útok nohou-kop.
V DRUHÉM KOLE se předvedou obrany proti typům napadení se zbraní, což jsou:
1) útok nožem, 2) útok holí, 3) škrcení provazem, 4) ohrožení pistolí, 5) obrana za pomoci
středně dlouhé tyče - zde je útok libovolný. 6) obrana proti volnému útoku.
Požadované sebeobranné techniky jsou obrany proti nejčastějším typům napadení, proto mohou být
techniky libovolné. Také propojovací a závěrečné techniky jsou libovolné. Libovolnou závěrečnou
technikou je myšlen úder, kop či páková technika, nebo technika znehybňování, hodová či
transportní, jež jsou provedeny v logické a plynulé návaznosti na hlavní techniku. Útočná technika
se může skládat ze dvou až tří plynule a logicky navazujících technik útoku. Pohybové provedení
technik musí být správné a razantní a musí být v souladu s paragrafem nutné obrany, zejména
s přiměřeností obrany a provádění obrany při zachování faktu, že útok stále trvá.

Hodnotí se:
reálnost vedení boje, optimální pohyb a přizpůsobivost útokům při napadení, orientace
v prostoru a vstupování do již započatého nebo chystaného útoku (tzv. předvídat z pohybu těla
útočníka), ale převážně technická náročnost provedených technik, nasazení a celkový dojem
z techniky. Dále se hodnotí dynamické provedení technik při zachování správného plynulého pohybu
okamžitou reakci na útok a správné provedení jednotlivých technik. Po dokončení techniky se
hodnotí stažení zpět do kamae se zanšin, včetně koncentrace svalů v konečné fázi (kime), síla
techniky, popřípadě i za použití vhodně zvoleného výkřiku kiai (popř. může být kiai více) vzdálenost
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techniky při dokončení techniky (tzv. dorážení) a celkové zdání reality, kde techniky nesmí být
zjevně nevhodně překombinované! Dále se hodnotí rychlost, přesnost a tvrdost provedení technik,
s tím že nesmí dojít ke zranění. Na zřetel se bude brát také použití vhodné obrany (např. kvůli
velikosti sparingpartnera apod.), správné načasování a naprostá funkčnost všech technik.
V neposlední řadě se také hodnotí tzv. neulpívání pouze na pár vybraných technikách, techniky
randori musí obsahovat prvky boje na delší i na krátkou vzdálenost, dle volby bojovníka a typu
útoku a soustředění mysli během celého boje.
Pokud dojde ke zranění, postupuje se dále podle bodů 7.14.9 a 7.14.10.

7.13.2.
Disciplína družstev – Embu.
Družstvo - Embu skládající se ze tří závodníků předvede volný boj dvou, proti jednomu, který musí
trvat přesně jednu minutu a třicet vteřin (s tolerancí + / - 10 sekund). Techniky použité ve volném
boji mohou být libovolné. Musí však obsahovat prvky boje na delší i na krátkou vzdálenost a také
obrany proti zbrani. PROVEDENÍ BOJE A TECHNIK MUSÍ BÝT REÁLNÉ! BOJ MŮŽE
OBSAHOVAT I JEDNODUCHÉ AKROBATICKÉ PRVKY, TY MUSÍ VŠAK LOGICKY
NAVAZOVAT A RESPEKTOVAT REALITU PROVEDENÍ A BOJE! Z celého embu se však
nesmí vytratit podstata boje proti více útočníkům a z tohoto důvodu nejsou povoleny komediální
vložky. Za komediální vložku nejsou považovány drobné komentáře, které však nesmí vybočovat a
narušovat realitu předváděného volného boje. Tato slova nesmí bít také vulgárního rázu - tzv. sprostá
slova.
Technický stupeň členů družstva je libovolný, družstva mohou být smíšená což znamená, že ho
mohou tvořit ženy i muži.
Družstvo dospělých tvoří závodníci od 15 let výše (15 let včetně). Družstvo dětí musí tvořit pouze
závodníci ve věku do 14 let (14 let včetně). Pokud se v družstvo smíchá ze závodníků dětí (do 14 let)
a dospělých (od 15 let), bude toto družstvo automaticky zařazeno do kategorie dospělých.

7.14.
Hodnocení.
7.14.1 Hodnocení se uskutečňuje veřejně, prostřednictvím bodových tabulí. Po předvedeném výkonu
bojovníka vyzve hlavní rozhodčí zápasiště bodové rozhodčí, aby současně ukázali svá hodnocení a
zapisovatel zaznamená bodové hodnoty.
7.14.2 Nejvyšší a nejnižší bodová hodnota jednotlivých rozhodčí zápasiště se škrtá a do celkového součtu
se nezahrnuje. Tímto se eliminuje možnost preferování jednotlivých soutěžících.
7.14.3 Vyskytne-li se stejný počet bodů při jedné soutěžní disciplíně, následuje rozstřel.
7.14.4 Rozstřel se provádí do 10 místa umístění. Při stejném počtu bodů a umístění vyšším než 10. místo,
získávají oba závodníci např. 11. a 12. místo dohromady.
7.14.5 Konkrétní forma rozstřelu se definuje v jednotlivých disciplínách.
7.14.6 Pořadí závodníků v soutěži jednotlivců čili (randori) určí součet bodů dosažených v obou kolech
závodníkem v této soutěži.
7.14.7 Pořadí závodníků v soutěži družstev čili (embu) určí součet bodů dosažených závodníky v této
disciplíně.
7.14.8. Soutěž nejúspěšnějších škol / klubů / oddílu.
Do hodnocení se započítává medailové umístění jednotlivých závodníků a družstev ze všech
věkových a technických skupin, včetně družstev.
Body přidělené k jednotlivým umístěním: 1. místo – 3 body, 2. místo – 2. body, 3. místo – 1 bod.
V případě zisku stejného počtu bodů mezi školami v první řadě rozhoduje počet prvních míst, poté
druhých míst a následně míst třetích.
7.14.9. Soutěž o putovní pohár Mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori. Pohár - putovní připadne
Škole, která v celé soutěži obsadila první místo (viz bod. 7.14.8.). Pohár je škole zapůjčen do
následujícího Mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori, kdy musí být vrácen a dán opět do
soutěže. Trvalým majitel putovního - poháru se stane ta škola, která tento pohár vyhraje 3x za sebou
(bez přerušení), nebo celkem po páté. Po té bude do soutěže dodán nový putovní pohár
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7.14.10.Randori - odečet bodů.
Bodoví rozhodčí odečítají body z celkového hodnocení při následujících chybách:
Ponechání zbraně (nebo opětovné předání zbraně) útočníkovi ............................................. 1,0 bod
výjimka kdy bod není stržen tvoří technika po jejímž zakončení není již útočník
schopen dalšího útoku, např. bezvědomí (škrtící technika), smrt apod. (vše musí
odpovídat § nutné obrany). Předání zbraně sparing partnerovi bez stržení bodů lze
provést, až po jasně ukončené sebeobranné technice a s náležitou ceremonií - otagani rei.
Špatně rozeznatelné techniky, nebo nefunkční techniky ....................................................... 0,5 bodů
Zasažení partnera - lehké zranění (partner je schopen pokračovat bez pauzy) v technice .... 0,3 bodu
Nevhodné akrobatické vložky ............................................................................................... 0,4 bodu
Vynechané kiai při dorážení úderem nebo kopem, pokaždé ................................................. 0,2 bodů
Přerušení způsobené těžkou kolizí s partnerem způsobenou obráncem ,ohodnoceno zisk ... 0 bodů
Dodatečné sražení bodů, neodklizení zbraní atd. po odchodu z tatami ................................. 0,1 bodů
Rozstřel:
V případě zisku stejného počtu bodů u několika závodníků se provádí rozstřel o danou pozici
okamžitě po absolvování soutěžní disciplíny celou skupinou. Hodnocení závodníci provedou
hlavním rozhodčím zápasiště určené tři obranné techniky z jejich původní sestavy, za které budou
znovu bodově ohodnoceni. V případě opětovné shody bodů opět provedou tři obrany opět určené
hlavním rozhodčím zápasiště, ale s výměnou sparing partnerů.

7.14.11.Embu - odečet bodů.
Bodoví rozhodčí odečítá body při následujících chybách:
Nedodržení časového limitu .................................................................................................. 0,3 bodu
Nevhodné akrobatické vložky ............................................................................................... 0,4 bodu
Dodatečné sražení bodů, neodklizení zbraní atd. po odchodu z tatami ................................. 0,2 bodů
Zranění partnera - lehké (závodníci jsou schopni pokračovat s minimální pauzou) ............. 0,5 bodů
Zranění partnera - těžké (zraněný závodník není schopen dále pokračovat), družstvo zisk . 0 bodů.
Rozstřel:
V případě zisku stejného počtu bodů u několika družstev se provádí rozstřel o danou pozici okamžitě
po absolvování soutěžní disciplíny celou skupinou. Hodnocené družstvo provede znovu celý volný
boj, za který bude znovu bodově ohodnoceno.

Formy soutěže.
7.15.
Soutěž o titul Mistr Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu – Randori jednotlivců.
Ceny :
1. místo: titul Mistr Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori - medaile, diplom, pohár.
2. místo: titul Vicemistr Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori - medaile, diplom, (popř. pohár).
3. místo: titul Druhý Vicemistr Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori - medaile, diplom, (popř. pohár).
7.16.
Soutěž o Titul Mistr Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori - Družstev.
Ceny : (každý závodník z družstva embu získává medaili a diplom, celé družstvo pak společný pohár)
1. místo: Titul Mistři Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori družstev - medaile, diplom
družstvo pohár
2. místo: Titul Vicemistři Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori družstev - medaile, diplom
družstvo pohár
3. místo: Titul Druzí Vicemistři Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu randori družstev - medaile, diplom
družstvo pohár
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7.17.
Soutěž o nejúspěšnější školu / klub / oddíl na mistrovství.
Pořadí bude určeno součtem koeficientů z umístění prvních 3 závodníků z každé soutěžní věkové a
technické skupiny. Více v bodu 7.14.8.
Ceny: 1.- 3. místo: pohár, diplom, medaile a putovní pohár (putovní pohár podle bodu.: 7.14.9)

Všeobecné.
- Pořadatelé a rozhodčí neručí za žádné škody na zdraví a majetku. Pořadatel zajišťuje lékařskou první
pomoc v případě potřeby.
- Protesty
Bude vytvořena komise, zabývající se protesty a námitkami. Komise se skládá z hlavního rozhodčího a
čtyř bodových rozhodčích s nejvyšším technickým stupněm. Podmínkou je, aby členové komise
bodových rozhodčích byli z různých škol.
Rozhodnutí komise je závazné. Každý závodník může podat protest prostřednictvím trenéra nebo kouče
po složení poplatku ve výši 200,- Kč. V případě neoprávněného protestu poplatek propadá, v případě
uznání protestu se poplatek vrací.
- Způsobí li závodník, nebo doprovod (trenér, kouč nebo zákonný zástupce) škodu na majetku, musí ji také
zaplatit.
- Výkladová pravidla
Vyskytnou-li se během soutěže zvláštnosti, které nelze řešit na základě tohoto řádu, přijme vedení
soutěže po dohodě s rozhodčími a ředitelem soutěže, taková pravidla, která budou co nejlépe odpovídat
smyslu a poslání bojových umění a tohoto mistrovství.
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