Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi abych vás srdečně pozval na nový druh soutěže bojových sportů. Jedná se o originální soutěž, kde
se mohou potkat závodníci všech stylů, a proto pro
tuto soutěž byla sjednocena pravidla tak, aby byla přijatelná pro různé styly a svazy. Každý závodník může
závodit ve svém sportovním oblečení, které je typické pro
jeho sport, musí však respektovat pravidla dané disciplíny. Typ této soutěže není ve světě výjimečný, a protože
držíme krok se světovou špičkou, zavádíme tyto soutěže
i v České republice. Duchovním otcem této soutěže je
předseda Českého svazu Fullcontactu Jiří Mulač, který s odborníky ze všech
svazů dlouhodobě tento seriál soutěží připravoval. V současné době je soutěž
určena pro žáky a juniory. Předpokládáme, že v následujících letech bude otevřeno i pro seniory. Věříme, že se tím i zpestří sportovní kalendář našich závodníků
a budou mít možnost utkat se se svými kolegy z jiných sportovních stylů.
Soutěž se pořádá ve spolupráci s televizním studiem, které zajišťuje zveřejnění na
ČT sport a TV SPORT5 současně s internetovým vysíláním na stránkách ČUBU.
Přejeme všem závodníkům pěkný sportovní zážitek a těšíme se na vaši účast.
Se sportovním pozdravem,
						
					

Slavomír Svoboda
předseda České unie bojových umění

https://youtu.be/XpNKUh4E8xQ
https://youtu.be/XOYGE6nd9Nc

Vážení příznivci bojových sportů,
Falcon kickbox měl tu čest 15. 4. 2018 pořádat první kolo
ČUBU Ligy pro děti a mládež – a povedlo se!
Tento turnaj byl historicky poprvé společně pro Kickbox
disciplíny (PF, LC, KL) a Karate disciplínu (Kumite), kde
měli dobrovolnou možnost získávat zkušenosti kickboxeři
nejen v Kickboxu, ale i v kumite, a karatisté nejen v Karate,
ale i v kickboxu… tyto cenné zkušenosti všichni uplatní
v jakémkoli bojovém sportu – už při uzavření registrací
nám čísla ukázala, že jdeme správnou cestou. Turnaje se zúčastnilo 17 klubů
z celé České republiky a v den „D“ proběhlo více než 320 zápasů v Kickboxu
a Karate. Po tomto prvním kole mohu na základě odezvy zúčastněných říct, že se
to opravdu povedlo! Super…
Kickbox má kořeny a základ z karate, a my jsme se k tomu nyní u dětí a mládeže opět vrátili, což se ukázalo jako výborný krok k podpoře / výchově dětí
a mládeže v bojových sportech – bojových umění. Jsem velmi rád a bylo mi ctí
být součástí historicky prvního kola tohoto skvělého konceptu, za kterým stojí Jiří
Mulač (předseda ČSFu) a Slavomír Svoboda (předseda ČUBU). Děkujeme!
Pokud mohu hovořit za kickbox, tak zápasy v Karate pro nás znamenaly
další ZKUŠENOSTI v oblasti dynamiky, načasování a rychlosti, které stoprocentně
uplatníme v našich disciplínách kickboxu. Věřím, že i Karate si našlo v disciplínách kickboxu posun za jejich cestou. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce bude
z dlouhodobého hlediska přínosem a povede ke společnému cíli „VÝCHOVA DĚTÍ
A MLÁDEŽE V BOJOVÝCH SPORTECH A UMĚNÍ“.
Touto cestou bych rád poděkoval nejen všem zúčastněným závodníkům,
trenérům, divákům či rodinným příslušníkům, ale zejména bych rád vyzdvihnul
profesionální práci a poděkoval všem rozhodčím kickboxu a karate, organizačnímu týmu ČSFU, ČSKe a ČUBU, lékařům a sponzorům. Dále patří velké poděkování
městu Choceň a základní škole Choceň za zapůjčení haly a zajištění občerstvení.
Rád bych také pozval všechny kluby Kickboxu a Karate na další kolo v pořadí
druhé, které se uskuteční 27. 5. 2018, tentokrát v Praze – ZKUŠENOSTÍ NENÍ
NIKDY DOST!
Bojovým sportům zdar!
							
						

Martin Viktorin
Falcon kickbox Vysoké Mýto

Název soutěže ČUBU LIGA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2018 – 2. kolo
Datum 27. 5. 2018
Místo Tenis centrum, Sportovní 456, Vestec, 252 42 Praha - západ
Program 08:00 – 08:30
09:00		

prezentace
zahájení

Uzávěrka přihlášek 23. 5. 2018 (on-line registrace na stránkách www.cubu.info )
Orgánizátor kola Jiří Mulač
Disciplíny KUMITE
POINTS FIGHTING
LIGHT CONTACT
KICK LIGHT
Startovné 100 Kč
Věkové kategorie

Mladší žáci I.

7–9

-27

Mladší žáci II.

10 – 11

-30

Starší žáci

12 – 13

Mladší žákyně I.
Mladší žákyně II.
Starší žákyně
Dorostenci

Dorostenky
Junioři

Juniorky

7–9

10 – 11
12 – 13
14 – 15
14 – 15
16 – 17
16 – 17

Hmotnostní kategorie (kg)
-32

+32

-35

-41

+41

-52

-60

+60

-63

-70

+70

-68

-76

+76

-30

+30

-35

-42

+42

-42

-50

+50

-47

-54

+54

-48

-53

-59

-39
-52
-55

-45

-57
-61

+59

POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ se vyhodnocuje v každé disciplíně, věkové i hmotnostní kategorii (medaile a diplom za 1. – 3. místo) v rámci každého kola samostatně.
POŘADÍ KLUBŮ se vyhodnocuje dle dosažených bodů v rámci celého ročníku (bez
ohledu na disciplínu, věkovou či hmotnostní kategorii). Průběžné pořadí bude aktualizováno vždy po zveřejnění výsledků jednotlivých kol.
FINANČNÍ PRÉMIE PRO PRVNÍCH 10 KLUBŮ:

1. místo 25 000 Kč
2. místo 15 000 Kč
3. místo 10 000 Kč
4. – 10. místo 5 000 Kč

OBECNÁ PRAVIDLA A ORGANIZACE ČUBU LIGY
KOLA LIGY:
1. kolo		
2. kolo		
3. kolo		
4. kolo		
5. kolo

15. 4. 2018
27. 5. 2018
17. 6. 2018
23. 9. 2018
11. 11. 2018

Choceň (Vysoké Mýto)
Vestec (Praha - západ)
Chrudim
Kralupy nad Vltavou
Praha

SYSTÉM ZÁPASŮ:
Vyřazovací pavouk s repasáží (bojuje se o třetí místo).
Závodník může souběžně startovat ve všech disciplínách, ale pouze v jedné (odpovídající) věkové a hmotnostní kategorii.
Kategorie musí být na startu obsazena minimálně dvěma závodníky, jinak bude automaticky sloučena s vyšší hmotnostní či věkovou kategorií (případně v daném kole
zrušena).
PRAVIDLA:
KARATE
KICKBOX

dle pravidel WKF a dodatků ČSKe
dle pravidel WAKO a dodatků ČSFu

OBLEČENÍ ZÁVODNÍKŮ:
Závodníkům je povoleno ve všech disciplínách startovat v kimonu či v kickboxerském
oblečení.
OCHRANNÉ POMŮCKY ZÁVODNÍKŮ:
Chrániče rukou (karate) či boxerské rukavice a helma (kickbox), budou v případě potřeby k dispozici zdarma k zapůjčení. Chrániče holení a nártů, chránič chrupu a suspenzor si každý závodník zajišťuje sám (jsou povoleny stejné chrániče pro disciplíny
karate i kickboxu).
ROZHODČÍ:
Hlavní rozhodčí ligy pro karate:		
Hlavní rozhodčí ligy pro kickbox:		
LÉKAŘ:
Zajišťuje pořadatel kola.
STARTOVNÉ:
100 Kč / závodník / start

Jaroslav NEKOLA
Pavel KOCÁBEK

POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ
Pořadí jednotlivců se vyhodnocuje v každé disciplíně, věkové i hmotnostní kategorii
(medaile a diplom za 1. – 3. místo) v rámci každého kola samostatně.
POŘADÍ KLUBŮ
Pořadí klubů se vyhodnocuje dle dosažených bodů v rámci celého ročníku (bez ohledu na disciplínu, věkovou či hmotnostní kategorii). Průběžné pořadí bude aktualizováno vždy po zveřejnění výsledků jednotlivých kol.
SYSTÉM BODOVÁNÍ DO CELKOVÉHO POŘADÍ KLUBŮ:
Klubu se do celkového pořadí započítávají body za všechna umístění jeho závodníků
dle následující tabulky:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. – 8. místo

16 bodů
8 bodů
4 body
2 body
1 bod

PŘIHLAŠOVÁNÍ ZÁVODNÍKŮ:
Výhradně on-line registrací na cubu.info.
KONTROLA HMOTNOSTI ZÁVODNÍKŮ:
Kotrola hmotnosti závodníků bude probíhat namátkově před zahájením soutěže.
Zástupce klubu, který přihlašuje závodníky na soutěž, je zodpovědný za správné registrace všech svých závodníků v příslušných hmotnostních kategoriích.
V případě nedodržení hmotnosti při namátkové kontrole bude závodník v daném
kole diskvalifikován (bez možnosti přeřazení do jiné hmotnostní kategorie) a klubu
odečteno 20 bodů z celkového pořadí ligy.
SOUHLAS SE STARTEM NA SOUTĚŽI A LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou
lékařskou prohlídku ne starší než 1 rok.
DALŠÍ INFORMACE:
Internet:
http://cubu.info
Email:
bojova.umeni@seznam.cz

DISCIPLÍNY - STRUČNÁ PRAVIDLA ČUBU LIGY
KUMITE

Povolené techniky: Jakékoliv TSUKI (jab, punch), UCHI (back fist) a GERI (kopy) provedené bez kontaktu. Zásahové plochy: hlava, obličej, krk, břicho, hrudník, záda a strany trupu.
Síla provedení: Veškeré techniky musí být vedeny pod kontrolou a bez kontaktu (povolen pouze lehký kontakt při kopu na hlavu).

Hodnocení: Po každé bodavatelné technice je zápas středovým rozhodčím přerušen a při podpoře alespoň jednoho soudce jsou přiděleny body.
Ochranné prostředky: Chrániče rukou (možno zapůjčit na místě), chrániče holení a nártů, chránič chrupu, suspenzor (povoleny stejné chrániče pro karate
i kickbox). Nepovinný chránič trupu či prsní chránič u dívek.
Délka zápasu: Žáci 1½ minuty, dorost a junioři 2 minuty.

POINTS FIGHTING

Povolené techniky: Jakékoliv TSUKI (jab, punch), UCHI (back fist) a GERI (kopy) provedené v kontrolovaném kontaktu. Zásahové plochy: hlava, obličej,
břicho, hrudník, trup a strany trupu.
Síla provedení: Veškeré techniky musí být vedeny s lehkým kontrolovaným kontaktem. Nepřiměřeně tvrdé techniky jsou penalizovány.

Hodnocení: Po každé provedené technice je zápas středovým rozhodčím přerušen a při shodném verdiktu alespoň dvou rozhodčích jsou přiděleny
body či penalizace.
Ochranné prostředky: Helma, boxerské rukavice 10 oz nebo rukavice tags (helmu i rukavice možno zapůjčit na místě), chrániče holení a nártů, chránič chrupu,
suspenzor (povoleny stejné chrániče pro karate i kickbox). Nepovinný plastový kryt na obličej, chránič trupu či prsní chránič u dívek.
Délka zápasu: Žáci 2 kola po 1½ minutě (1 minuta přestávka), dorost a junioři 2 kola po 2 minutách (1 minuta přestávka).

LIGHT CONTACT

Povolené techniky: Jakékoliv TSUKI (jab, punch), UCHI (back fist) a GERI (kopy) provedené v kontrolovaném kontaktu. Zásahové plochy: hlava, obličej,
břicho, hrudník, trup a strany trupu.
Síla provedení: Veškeré techniky musí být vedeny s lehkým kontrolovaným kontaktem. Nepřiměřeně tvrdé techniky jsou penalizovány.

Hodnocení: Body jsou přidělovány bodovými rozhodčími bez přerušení plynule během celého zápasu. Penalizace uděluje středový rozhodčí.
Ochranné prostředky: Helma, boxerské rukavice 10 oz (helmu i rukavice možno zapůjčit na místě), chrániče holení a nártů, chránič chrupu, suspenzor (povoleny stejné chrániče pro karate i kickbox). Nepovinný chránič trupu či prsní chránič u dívek.
Délka zápasu: Žáci 2 kola po 1½ minutě (1 minuta přestávka), dorost a junioři 2 kola po 2 minutách (1 minuta přestávka).

KICK LIGHT

Povolené techniky: Jakékoliv TSUKI (jab, punch), UCHI (back fist) a GERI (kopy) provedené v kontrolovaném kontaktu. Zásahové plochy: hlava, obličej,
břicho, hrudník, trup, strany trupu a strany stehen.
Síla provedení: Veškeré techniky musí být vedeny s lehkým kontrolovaným kontaktem. Nepřiměřeně tvrdé techniky jsou penalizovány.

Hodnocení: Body jsou přidělovány bodovými rozhodčími bez přerušení plynule během celého zápasu. Penalizace uděluje středový rozhodčí.
Ochranné prostředky: Helma, boxerské rukavice 10 oz (helmu i rukavice možno zapůjčit na místě), chrániče holení a nártů, chránič chrupu, suspenzor (povoleny stejné chrániče pro karate i kickbox). Nepovinný chránič trupu či prsní chránič u dívek.
Délka zápasu: Žáci 2 kola po 1½ minutě (1 minuta přestávka), dorost a junioři 2 kola po 2 minutách (1 minuta přestávka).
Úplná pravidla na: http://www.czechkarate.cz/file_download/436/pravidla-WKF-2018-vr11_CZE-01.pdf (KUMITE) a http://www.csfu.cz/soubory/393_pravidla--Csfu-2016.pdf (PF, LC, KL)

