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1 ÚVOD
TJ KARATE NOVÉ HRADY představí způsob online sportovní soutěže s názvem „E-Turnaj“. ETurnaj je prozatimní, náhradní způsob soutěže v Allkampf-Jitsu. Soutěžte s nejlepšími ve své
kategorii, překonejte svůj nejlepší výkon a vylepšete své dovednosti.
Allkampf–Jitstu E-Turnaj Krajský přebor je jiný způsob, jak získat zkušenosti na poli
závodů bojových umění E-Turnaj, získáte zpětnou vazbu o své technice a výkonnosti a možnost
porovnat se s ostatními v této nelehké době, která sportu moc nepřeje. Můžete trénovat před
zahájením svou sestavu naplno a během 24 hodin natočit a poslat tu nejlepší. Konečně je
důvod proč dál trénovat a na co se připravovat. STAŇ SE ŠAPMIONEM E-TURNAJE!

2 OCENĚNÍ, SPONZORSTVÍ A PODPORA
První tři závodníci z každé kategorie budou oceněni medailí a diplomem dle svého umístění.
Medaile a diplomy Vám budou doručeny poštou na adresu klubu, po vyhodnocení turnaje,
které bude probíhat do 9.12.2020.

E-Turnaj je podporován Jihočeským krajem a dále je sponzorován panem
Martinem Houserem a panem Markem Petráškem, děkujeme za podporu této
soutěže.
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3 POPLATEK ZA ÚČAST
Poplatek za účast bude pro všechny zúčastněné 100,- Kč. Na účet TJ Nové Hrady :
563485339/0800 VS: 6122020 do popisu platby: E-Tur. Jméno a příjmení závodníka
(Závodníci TJ Karate N. Hrady, SKP Č. Budějovice a T. Sviny startovné neplatí, mají hrazené
oddílem.)

4 KATEGORIE V E-TURNAJI
D0 (-9 let) bez kyu, chlapci, E-Kihon - bez pásku/bílý pásek
D1 (10-12 let) bez kyu, chlapci, E-Kihon - bez pásku/bílý pásek
D2 (-9 let) 9. kyu, chlapci, E-Kihon – žlutý pásek
D3 (10-12 let) 9. kyu, chlapci, E-Kihon – žlutý pásek
D4 (-9 let) 8.- 7. kyu, chlapci, E-Kihon – oranžový pásek
D5 (-9 let) 6. kyu a vyšší chlapci, E kata/E-kombinace - zelený a vyšší pásek
D6 (10-12 let) 8.- 7. kyu, chlapci, E-Kihon - oranžový pásek
D7 (10-12 let) 6. kyu a vyšší, chlapci, E-kata/E-kombinace - zelený a vyšší pásek
J I1 (13 – 15 let) od 6. kyu do Dan 1, junioři,E-kata/E-kombinace - zelený a vyšší pásek
JI2 (13 – 15 let) 9.-7.kyu, junioři, E-Kihon - žlutý pásek - oranžový pásek se zeleným proužkem
D0a (-9 let) bez kyu, děvčata, E-Kihon - bez pásku/bílý pásek
D1a (10-12 let) bez kyu, děvčata, E-Kihon - bez pásku/bílý pásek
D2a (-9 let) 9. kyu, děvčata, E-Kihon - žlutý pásek
D3a (10-12 let) 9. kyu, děvčata, E-Kihon - žlutý pásek
D4a (-9 let) 8.- 7. kyu, děvčata, E-Kihon - oranžový pásek
D5a (-9 let) 6. kyu a vyšší děvčata, E-Kihon - zelený a vyšší pásek
D6a (10-12 let) 8.- 7. kyu, děvčata, E-Kihon - oranžový pásek
D7a (10-12) 6. kyu a vyšší, děvčata, E-kata/E-kombinace - zelený a vyšší pásek
JY1(13 – 15) od 6. kyu do Dan 1, juniorky, E-kata/E-kombinace - zelený a vyšší pásek
JY2(13 – 15) 9.-7. kyu, juniorky, E-Kihon - žlutý pásek - oranžový pásek se zeleným proužkem
Pořadatel má právo na rozšíření, sloučení či zrušení kategorie v závislosti na jejím obsazení.
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5 SYSTÉM E-TURNAJE
Všichni závodníci budou řízeni podle režimu bodů neboli, rozhodování podle bodového
kritéria stanovené komisí rozhodčích a dle svých bodových výsledků budou zařazeni do
výsledků ve své kategorii.

6 OBECNÁ PRAVIDLA
6.1 POŽADAVKY NA VIDEO
Každý soutěžící musí zaznamenat, nahrát video na podporovanou video platformu mobilního
telefonu a odeslat video do 24 hodin v daný den závodu. V záznamu musíte ukázat obrazový
kód-heslo (viz. přílohy), aby bylo možné ověřit, že k záznamu došlo ve správném časovém
rámci v den soutěže.
Nahrajte prosím své video na podporované video platformy vašeho mobilního telefonu a poté
odešlete řediteli soutěže na aplikaci WhatsApp na tel. +420 606 390 997.
Kvalita záznamu (ukázkové video)
Doporučené rozlišení: 1080p (Full HD). Minimální rozlišení: 720p (HD).
Váš záznam musí poskytovat kvalitní záznam zvuku bez šumu v pozadí.
Neupravujte své video (žádná změna zvuku, žádné překryvy, žádné ořezávání a zrychlení nebo
zpomalení).
Cvičební oděv (ukázkové video)
Každý účastník E-Turnaje musí mít karate-gi s pásem své technické úrovně.
Místo (ukázkové video)
Svůj videozáznam můžete nahrávat kdekoliv v místnostech nebo pod širým nebem, pokud toto
místo poskytuje dostatek prostoru a rovný povrch.
Ujistěte se, že je místo tiché a má odpovídající světelné podmínky.
Zajistěte, aby na tomto místě nebyly žádné další předměty a nehrozilo neobvyklé riziko
zranění.
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Poloha kamery mobilního telefonu (ukázkové video)
Pokud jste venku, neumísťujte kameru na přímé sluneční světlo.
Při umisťování kamery se ujistěte, že vzdálenost je dostatečně velká, aby zaznamenala
veškerou potřebnou oblast pro váš výkon, a sportovec je viditelný po celou dobu výkonu (graf
1).
Mobilní telefon nepokládejte na podlahu - doporučujeme výšku minimálně 80 cm. Pokud
stativ nemáte, použijte stůl nebo jiný stabilní předmět atd. (Graf 2)

https://www.sportdata.org/etournament_howto.html
Pracovní postup nahrávání (ukázkové video)
Spusťte nahrávání.
Akce funguje s obrazovým kódem - heslem, který vám poskytneme online v den soutěže,
UKÁŽETE na kameru. K tomuto zobrazení Vám bude stačit papír a fix dle ukázkového videa,
které najdete na stránkách http://www.allkampf-jitsu-cb.cz/
Tento obrazový kód-heslo je nutný k ověření správného dne zaznamenaného výkonu pro
dodržení pravidel natáčení, které bude možno pouze v rozmezí dne závodu.
Nahlas a zřetelně řekněte své jméno a název svého cvičení (E-Kihon 10.-7.kyu či kata/kombi.)
Začněte svůj výkon, včetně všech obvyklých sportovních rituálů, úvodních a závěrečných
pozdravů.
Zastavte nahrávání.

6.2 BODOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ
U každého soutěžícího v zápase (s bodovacím systémem) 7 rozhodčích udělí skóre:
10 je nejvyšší skóre. 7,5 je průměrné skóre a 3 je nejnižší skóre.
Nejvyšší a nejnižší známka se zruší a zbylé 5 se sečtou, čímž se vytvoří celkové skóre.
Soutěžící s nejvyšším skoré vítězí.
V případě rovnosti bodů (oba soutěžící mají stejné celkové skóre) se počítá počet hlasů
rozhodčích. Např. Rozhodčí 1 dává vyšší skóre Soutěžící 1, Soutěžící 1 získá hlas rozhodčího1.
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7 REGISTRACE
Přihlášky: elektronicky na www.allkampf-jitsu.cz
Registrace bude probíhat do 5.12.2020.

8 PRAVIDLA PRO E-KIHON
Pravidla pro vyhodnocování E-Kihon jsou totožná s pravidly pro kata.
Platná technika:
Kombinace technik pro bez pásků a bílé pásy jsou prováděny ve postoji vzpřímeném, nohy
na úroveň ramen a techniky provádíme čelem ke kameře a každá série technik je zakončena
KIAI!
Bez pásku a bílé pásky (10.kyu) E-Kihon
5x Oi-Cuki Čudan
5x Kin-Gery Gedan
5x Mae-Geri Gedan
úklona
Všechny kombinace technik nad žlutý pásek (včetně žlutého pásku) jsou prováděny v postoji
Zenkucu-Dači, každá technika je spojena s pohybem vpřed a poslední technika v každé řadě
je s KIAI! Zahájení cvičení a Mawate (otočka) je vždy s krytem Gedan-Barai.
Žlutý pásek (9.kyu) E-Kihon
3x Oi-Cuki čudan
Mawate (otočka)
3x Kin-Gery Gedan
Mawate (otočka)
3x Mae-Geri Čudan
Mawate (otočka) - úklona
Oranžový pásek (8. kyu) E-Kihon
3x Oi-Cuki Godan
Mawate (otočka)
3x Kin-Gery Gedan
Mawate (otočka)
3x Tejšo cuki Godan
Mawate (otočka)
3x Mae-Geri Godan
Mawate (otočka) (úklona)
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Oranžový pásek se zeleným pruhem (7.kyu) E-Kihon
3x Ren-Cuki Čudan (dvojitý uder na břicho)
Mawate (otočka)
3x Kin-Gery Gedan
Mawate (otočka)
3x Tejšo cuki Godan
Mawate (otočka)
3x Mae-Geri Godan
Mawate (otočka)
3x Age-Uke
Úklona

Ve sloučených kategoriích 8. - 7. kyu nebo 9.-7. kyu si závodník může vybrat
mezi e-Kihony dané kategorie dle svého uvážení.

9 PRAVIDLA PRO KATA
Všichni se zeleným pásem a výším pásem technické vyspělosti cvičí kata/kombinace.
Kritéria pro hodnocení:
1. Technický výkon
A. Postoje
B. Techniky
C. Přechodné pohyby
D. Načasování
E. Správné dýchání
F. Zpevnění (KIME)
2. Atletický výkon
A. Síla
B. Rychlost
C. Stabilita
3. Obecná kritéria:
Lze provádět pouze KATA 1.-10. /KOMBINACE 1.-3. z oficiálního seznamu (Allkapmf-jitsu)
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10 KONTAKT A PODPORA
Ředitel soutěže: Ing. Martin Hermann, tel.: 606 390 997, e-mail: martinhermann@seznam.cz
http://www.allkampf-jitsu-cb.cz/

11 PŘÍLOHA
Všechny přílohy a ukázky ve formě VIDEA jsou na stránkách: http://www.allkampf-jitsucb.cz/ ,kde můžete přesně vidět, jak se cvičí E-Kihon před kamerou a jak by měla vypadat
finální verze Vašeho tréninku.

1 Ukázka obrazového kódu - hesla
Ukázka obrazového kódu-hesla pro platnou registraci videa a následné hodnocení (Jméno
závodníka, název klubu, datum narození, technický stupeň, heslo bude zveřejněno v den
závodu ihned ráno).

2 Ukázka cvičení na kameru pro bez pásku a bílé pásky (10.kyu)
5x Oi-Cuki Čudan
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5x Kin-Gery Gedan

5x Mae-Geri Gedan
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3 Ukázka pro žluté a vyšší pásky (9. až 7. kyu)
3x Oi-Cuki čudan v Zenkucu-Dači

3x Kin-Gery Gedan v Zenkucu-Dači
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3x Mae-Geri Čudan v Zenkucu-Dači

3x Tejšo cuki Godan v Zenkucu-Dači
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3x Age-Uke v Zenkucu-Dači
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