
Národní pohár mládeže 

v 

Allkampf-jitsu 

2023 
 
 

Pořadatel:  ŠKOLA BOJOVÝCH UMĚNÍ MOST  
   Z pověření prezidenta ČS AKJ ČR 

 

 

Datum:       Sobota 25.ÚNORA 2023 

 

Místo: 3ZŠ Most, U stadionu 1028, Most 434 01, (vstup ze zadní části 
školy viz. mapa) 

 

Kategorie: 
Děti D0 (-9) bez kyu, chlapci D0a   děvčata randori (4 techniky AKJ, z toho 1 zbraň) 
Děti D1 (10-12) bez kyu, chlapci  D1a   děvčata randori 

Děti D2 (-9) 9. kyu, chlapci  D2a   děvčata randori 

Děti D3 (10-12) 9. kyu, chlapci D3a   děvčata randori 

Děti D4 (-9) 8.- 7. kyu, chlapci D4a   děvčata randori, tameshi-wari 1 deska 

Děti D5 (-9) 6. kyu a vyšší chlapci D5a   děvčata  kata/kombinace, randori, tameshi-wari 1deska 

Děti D6 (10-12) 8.- 7. kyu, chlapci D6a   děvčata randori, tameshi-wari 1 deska 

Děti D7 (10-12) 6. kyu a vyšší, chlapci 1 kata/kombinace, randori, tameshi-wari 1 deska 

Děti D8 (10-12) 6. kyu a vyšší, děvčata 1 kata/kombinace, randori, tameshi-wari 1 deska 

Junioři   JI1 (13 - 18) od 6. kyu do Dan  1 kata/kombinace, randori, tameshi-wari 2 desky 

Junioři   JI2 (13 - 18) 9.-7. kyu   randori, tameshi-wari 2 desky 

Juniorky  JY1(13 – 18) od 6. kyu do Dan 1 kata/kombinace, randori, tameshi-wari 2 desky 

Juniorky  JY2(13 – 18) 9.-7. kyu randori, tameshi-wari 2 desky 

Družstva  E1 (13-18) od 9. kyu (smíšená)  kata tým, tameshi-wari tým (každý jednu desku), embu 

Družstva  E2 (-12) od 9. kyu (smíšená)   kata tým, tameshi-wari tým (každý jednu desku), embu 

 

Self defense realistik    rozdělení do kategorii dle přihlášených závodníků  

 

 

Pořadatel má právo na rozšíření, sloučení či zrušení kategorie v závislosti na jejím obsazení. 
 

TAMESHI-WARI   děti (kategorie D)   cca 1,5 cm - žlutá 

     juniorky a junioři (kategorie JI a JY) cca 2 cm - zelená 

      

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



PRAVIDLA SOUTĚŽE:  dle S – 07 Pravidla pro pořádání soutěže MČR, revize 7 z 
04/2012, upravené pro soutěž Národní pohár AKJ pro děti a 
mládež. 

 

PROGRAM SOUTĚŽE:   8.45    registrace (registraci a platbu 

závodníků, provede hromadně vedoucí školy nebo jeho 
zástupce!!!)  

     10.00   zahájení soutěže  
     15.00   ukončení soutěže  
Program soutěže bude upraven s ohledem na danou situaci hygienických nařízení, vedoucí škol 
dostanou včas veškeré informace. 

      

 

PŘIHLÁŠKY:                elektronicky na www.allkampf-jitsu.cz 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  do 23.2 2022 
 

STARTOVNÉ: 
děti, junioři/juniorky                300,-Kč  
družstva     150,-Kč / za tým 

Self defense realistik      100,-Kč 

Platbu provedete v hotovosti při registraci před zahájením soutěže. 
 

KONTAKT a INFO:   Ing. Tomáš Hrnčál, tel.: 728 136 744, e-mail:  

tomas.hrncal@seznam.cz 
 

 

Mapa k tělocvičně:  
 

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

