
25. mistrovství České republiky 

v Allkampf-Jitsu                

 
 

Pořadatel:  Sportovní klub policie České Budějovice, oddíl Sebeobrany Allkampf-Jitsu 

 

Datum:  Sobota 4. června 2022 

 

Místo:  Hala TJ Sokol České Budějovice, Sokolský ostrov 1, České Budějovice 

   GPS: 48°58'30.605"N, 48°28'10.971"E 

 
PROGRAM SOUTĚŽE:   8.45    registrace (společně za školu zajistí vedoucí) 

     9.45    slavnostní zahájení 

     10.00   zahájení soutěže dětí 

     13.30   slavnostní vyhlášení výsledků dětí 

     14.00   soutěž dospělých 

     16.00   slavnostní vyhlášení výsledků dospělých 

 

PŘIHLÁŠKY:   elektronicky na  www.allkampf-jitsu.cz  přihlašte se prosím včas 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  do 2. června 2022 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  

 

Závodníci soutěží v kategorii podle svého nejvyššího STV, které mají i v jiném bojovém umění.    

 

REVERS:  

 

každý účastník soutěže musí předložit vyplněný revers, u mladších 18 let zodpovídá za správnost vyplnění 

zákonným  zástupcem vedoucí školy, tento předá hromadně za celou výpravu pouze vedoucí školy, nebo jím 

určený zástupce při registraci. 

 
 

Pořadatel stanovil použití speciálních plastových desek s lámacím zámkem s rozdílnou tuhostí. 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:  

 

dle S – 07 Pravidla pro pořádání soutěže MČR, revize 8 z 04/2016 

 

STARTOVNÉ: 

 

Muži/ženy, junioři/juniorky  400,-Kč  

Žáci     300,-Kč  

Týmy      200,- Kč / za tým 

 

Platbu provedete v hotovosti při registraci před zahájením soutěže hromadně za celou výpravu pouze 

vedoucí školy, nebo jím určený zástupce ! 

 
 

KONTAKT a INFO:    

 

Ředitel 25. Mistrovství ČR: Ing. Martin Hermann, tel.: 606 390 997, e-mail:  martinhermann@seznam.cz 

 

 

http://www.allkampf-jitsu.cz/
mailto:martinhermann@seznam.cz


Soutěžní kategorie:   disciplíny:  
 

Master MS1(+40 let) od 1. Dan     1  kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky  

Master MS2 (+40 let) 5. -1. kyu    1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky  

Master MS3 (+40 let) 9. - 6.kyu     randori, tameshi wari 2 desky  

Muži M1 (+18 let) od 1. Dan      1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky  

Muži M2 (+18 let) 5. -1. kyu     1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky  

Muži M3 (+18 let) 9.- 6. kyu     randori, tameshi wari 2 desky  

Ženy Ž1 (+18 let) 6. kyu - Dan   1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky  

Ženy Ž2 (+18 let) 9.-7. kyu       randori, tameshi wari 2 desky  

Junioři JI1 (14 - 17 let) 6.kyu - Dan   1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky  

Junioři JI2 (14 -17 let) 9.-7.kyu   randori, tameshi wari 2 desky  

Juniorky JY1(14 - 17) 6.kyu do Dan  1 kata/kombinace, randori, tameshi wari 2 desky  

Juniorky JY2(14 - 17) 9.-7.kyu   randori, tameshi wari 2 desky  

Starší žáci  Sži 1 (11-13 let) od 6. kyu,          randori, 1 kata/kombinace, tameshi wari 1 deska  

Starší žáci  Sži 2 (13 let) 9.-7.kyu,           randori, tameshi wari 1 deska     

Starší žáci  Sži 3 (12 let) 9.-7.kyu,            randori, tameshi wari 1 deska     

Starší žáci  Sži 4 (11 let) 9.-7.kyu,            randori, tameshi wari 1 deska  

Starší žákyně Sžy 1 (11-13 let) od 6. kyu,      randori, 1 kata/kombinace, tameshi wari 1 deska  

Starší žákyně Sžy 2 (11-13 let) 9.-7.kyu,        randori, tameshi wari 1 deska  

Mladší žáci Mži 1 (7-10 let) od 6.kyu  randori, 1 kata/kombinace, tameshi wari 1 deska  

Mladší žáci Mži 2 (10 let) 9.-7.kyu   randori, tameshi wari 1 deska     

Mži 3 (9 let) 9.-7.kyu    randori, tameshi wari 1 deska     

Mži 4 (8 let) 9.-7.kyu    randori, tameshi wari 1 deska     

Mži 5 (do 7 let)  9.-7.kyu;   randori, tameshi wari 1 deska  

Mladší žákyně Mžy 1 (7-10 let) od 6. kyu,    randori, 1 kata/kombinace, tameshi wari 1 deska 

Mladší žákyně Mžy 2 (7-10 let) 9.-7. kyu,     randori,   tameshi wari 1 deska  

 

Soutěž týmů:  

Družstva E1 (+18) 9. kyu až Dan (smíšená) kata tým, tameshi wari tým (každý jednu desku), embu  

Družstva E2 (14-17) 9. kyu až Dan (smíšená) kata tým, tameshi wari tým (každý jednu desku), embu  

Družstva E3 (-13) 9. kyu až Dan (smíšená) kata tým, tameshi wari tým (každý jednu desku), embu  

  

V případě věkově smíšených družstev rozhoduje o zařazení do příslušné kategorie počet členů družstva.  

(2 dospělí + 1 junior = E1, 2 junioři + 1 dospělý = E2)  

 

Soutěž začátečníků bez a 10. Kyu: 
Mladší žáci:       Mži 6 BP (10 - 12  let) bez a 10.kyu  randori     

     Mži 5 BP (8 - 9 let) bez a 10. kyu   randori     

     Mži 4 BP (do 7 let) bez a 10.kyu  randori  

Mladší žákyně:  Mžy 1 BP ( do 7 let) bez a 10. kyu  randori 

     Mžy 2 BP (8 - 9 let) bez a 10. kyu     randori 

        Mžy 3 BP (10 – 12 let) bez a 10 Kyu randori 

 

TAMESHI-WARI:  Žáci - žlutá - plastová deska, Junioři, ženy a muži - zelená - plastová deska  

 

 



 

   

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ VIZ MAPY 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 


