Dragon World Cup 2019
Otevřený světový pohár bojových umění a sportů

25. 5. 2019

www.DragonCup.cz

hlavní Propozice 2019
Organizátor soutěže:

SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z.s

Místo:

Areál STARS KARVINÁ, s.r.o - Zimní stadión
Česká Republika, město KARVINÁ
Karola Śliwki 783/2a, 733 01 Karviná - Fryštát
GPS: 49.8552278N, 18.5384922E

Datum:

Sobota - 25. 5. 2019

Oficiální zahájení:
Předpokládané ukončení:

9:30 hod
19:00 hod
Rozdělení do kategorii

Název disciplíny

Organizátor je oprávněn podle počtu registrovaných závodníků upravit kategorie !

FORMS - HARD

(tvrdé styly - pěstní, zvířecí...)

M/Ž: -9 (kids), 10-12 (juniors), 13-17 (kadets), +18 (seniors), masters (black belt)

FORMS - SOFT

(měkké styly - vnitřní a zvířecí styly…)

M/Ž: -9 (kids), 10-12 (juniors), 13-17 (kadets), +18 (seniors), masters (black belt)

FORMS - WEAPONS

(tradiční zbraně)

M/Ž: -9 (kids), 10-12 (juniors), 13-17 (kadets), +18 (seniors), masters (black belt)

FORMS - SYNCHRON

(team =3 závodníci)

-12 (juniors), 13-17 (kadets), 18+ (seniors)

KIHON

(základní techniky)

-7 let! (začátečníci max do bílého pásu)

HORSE STANCE
SELF DEFENCE

(výdrž v předepsaném postoji jezdce)
(jednotlivci - modelové situace sebeobrany,
závodník předvádí se svým sparingem!)

-12 (juniors), 13-17 (kadets), 18+ (seniors)
-12 (juniors), 13-17 (kadets), 18+ (seniors)

Vítěze určuje nejvyšší bodové hodnocení (součet základní+finálové kolo)!
Název disciplíny

Věkové kategorie

DRAGON KICKBOX SEMICONTACT (STOP POINT SYSTEM)
1 KOLO – 2 MIN, FINÁLOVÉ KOLO – 3 MIN
( JUNIORS 10 - 16 )
! NO- LOWKICK, KNEES, ELBOWS, TAKE DOWN !
DRAGON SANDA - LIGHTCONTACT
( JUNIORS 12 - 14 )
Kickbox + low + take down, 2 KOLA x 2 MINUTY ( KADETS 15 - 17 )
! NO-KNEES, ELBOWS !
( SENIORS +18 )

Minimální počet na kategorii - 3 závodníci!
(KG)
M: -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, +60
M: -35, -40, -45, -50, -55, -60, +60
M: -50, -55, -60, -66, -72, -80, +80
M: -60, -65, -70, -76, -83, -91, +91

/ Ž: -35, -40, -45, -50, +50
/ Ž: -40, -45, -50, +50
/ Ž: -45, -50, -60, +60
/ Ž: -50, -55, -60, +60

Disciplíny - kategorie:
Věk závodníka je vztažen ke dni konání soutěže!
Za zařazení do kategorií zodpovídá trenér.
U kategorií forem není možno vystupovat na hudbu!
V případě malého počtu závodníků se budou kategorie slučovat s ohledem na váhu a věk závodníka.
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Startovné:
Individuální: FORMY (KATA)
HORSE STANCE
KIHON
SELF DEFENCE
FIGHT
Týmové:
SYNCHRON FORMS (KATA)

www.DragonCup.cz

400 Kč / start ( 200 Kč každý další start - pouze u kategorií forem! )
200 Kč / start
200 Kč / start
400 Kč / start
400 Kč / start
800 Kč / team 3

Závodníky je oprávněn přihlásit pouze kvalifikovaný trenér / mistr školy!
Startovné platí hromadně klub přes bankovní účet - pošleme Vám přes registrační e-mail informace
k platbě, nebo se platí hotově na místě při registraci.
NENÍ MOŽNO V DEN SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT NOVÉHO ZÁVODNÍKA-POUZE AKTUALIZACE REGISTRAČNÍ
LISTINY!
Registrace: Deadline 20. 5. 2019 / nebo předčasně po naplnění kapacit turnaje!
Platí pouze registrace na ORIGINÁLNÍM FORMULÁŘI skrze webový portál www.dragoncup.cz
Registrace během akce nebudou možné!!!
Registrace budou zveřejněny a spuštěny nejpozději dne 1. 3. 2019.
Případné změny po řádné registraci je potřeba nahlásit na e-mail dragoncupcz@gmail.com.
Vážení: /závodníka musí doprovázet trenér!/
Vážení bude probíhat v areálu STARS: 24.5.2019 (17:00 - 20:00) a 25.5.2019 (07:30 - 08:30)
Tolerance registrační váhy závodníka je nastavena na 0,4 kg.
Je možno udělat zkušební vážení - nutno říct personálu u váhy, že „tento pokus je pouze zkušební“ !!!
Prezentace závodníků na místě:
Prezentace a kontrola startovací listiny trenérem/zástupcem 24.5.2019 (17:00 – 20:00) a 25.5.2019 (7:30 8:30) v registračním stanovišti na místě konání turnaje.
Každý trenér podepíše REVERS za všechny své závodníky, za které přebírá veškerou zodpovědnost během
konání turnaje.
Každý trenér potvrdí zdravotní způsobilost, pojištění svých závodníků, potvrzení s účasti na vlastní
nebezpečí a souhlas zákonného zástupce u nezletilých.
Každý klub dostane obálku s:
Startovací listina
Faktura (účet) za startovné/ubytování
ID karty závodníků pro kategorie boje - nutné k váze
Pravidla soutěže:
Podrobná pravidla turnaje i k jednotlivým disciplínám jsou k dispozici na: www.DragonCup.cz
Bojiště formy /kata/ min. 8x8m (8x10 standard), Self defence – tatami min. 6x6m,
Bojiště: Dragon kickbox semicontact 6x6m (tatami), dragon sanda octagon/ring/tatami
V technických disciplínách – celkový bodový zisk určuje vítěze kategorie, sčítají se body i ze základního kola!
V kontaktních disciplínách je kategorie vyhlášená při počtu min. 3 závodníků, v opačném případě jsou
s přihlédnutím k váze a tělesným dispozicím přiřazení se souhlasem trenéra do nejbližší kategorie.
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Pravidla-stručně:
SELF DEFENCE

týmová (2 závodníci-obránce je hodnocen + sparing ne) soutěžní disciplína v prezentaci řešení sebeobranných
modelových situací v rámci: prezentovaného stylu, sebeobrany nebo profesní sebeobrany (AČR, PČR, MP, aj.).
junior : (-12 let) 4 útoky: úchop/obejmutí/škrcení, úder, kop, hůl
kadet: (13-17 let) 4 útoky: úchop/obejmutí/škrcení, úder, kop, hůl
Senior: (18+ let) 5 útoků: úchop/obejmutí/škrcení, úder, kop, hůl, nůž

DRAGON KICKBOX – STOP POINT SYSTEM /SEMICONTACT/ čas: 1 kolo na 2 minuty (čistý čas boje), finálový boj
– 3 minuty

Disciplína pro amatéry (10 – 16 let) – dovoleny techniky kickboxu (mimo nekontrolované-háky, backfist, lokty,
kolena, lowkick… viz podrobná pravidla).
Zápas je vždy přerušen pro udělení bodů, pak se začíná opět v postoji na výchozích značkách.
Povinná výbava: rukavice 10oz (přišitý palec), suspenzor, botičky (uzavřená pata), chránič chrupu,
Dovolená výbava: přilba, chránič trupu / prsou, chrániče holení a loktů (pouze měkký)

DRAGON SANDA – LIGHTCONTACT

čas: 2 kola na 2 minuty /1 min přestávka

Univerzální disciplína pro amatéry (od 12 let) – dovoleny techniky kickboxu + low kick + držení s takedown (do 3sec.)
Během držení jsou dovoleny údery a kopy (vyjma lokty a koleny)! Po takedown je boj ihned přerušen, pak se začíná
opět v postoji.
3 bodoví rozhodčí vyhlašují verdikt na základě bodovatelných technik, aktivity, úspěšné obraně po každém kole - v
kompetenci rozhodčích!
V případě remízy se vyhlašuje 3 kolo.
Povinná výbava: chránič zubů, přilba (povolena i s lícnicemi) a chránič trupu (do 18 let), prsní chránič - ženy, dívky od
18 let, boxerské rukavice 10 OZ (přišitý palec), suspenzor, chrániče holení a nártů. Povolené /18+ let/: přilba (povolena i s
lícnicemi), chránič trupu (bodyprotector).
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HORSE STANCE – výdrž v předepsaném postoji jezdce (MABU)

Soutěž o nejdelší čas výdrže v předepsaném postoji jezdce s holí položenou na stehnech, ruce natažené před sebou,
otevřená dlaň.
90° úhel holeň-stehno, stehno-trup, odchylka tolerována cca 20% v kompetenci rozhodčího, pád tyče vyřazuje!

KIHON – pro děti- začátečníky do 7 let (mix) demonstrace základních technik (ilustrační foto)
Vpřed: Zenkutsu-Dachi (luk šíp) + Oi-Tsuki (střední pásmo 5x, páté KIAI )
Vzad: Zenkutsu-Dachi (luk šíp) + Soto-Uke (střední pásmo 5x, páté KIAI )
Vpřed: Zenkutsu-Dachi (luk šíp) + Mae-Geri (střední pásmo 5x, páté KIAI )
Vzad: Zenkutsu-Dachi (luk šíp) + Age-uke (střední pásmo 5x, páté KIAI )

FORMA/KATA – demonstrace umění forem pro začátečníky, pokročilé i mistry

V těchto disciplínách zkušení rozhodčí hodnotí výkony soutěžících na základě prezentovaného stylu.
Vzhledem k povaze turnaje, který je koncipován jako „OPEN“, rozhodčí nehodnotí správnost formy, ale na základě
prezentovaných dovedností závodníků určuje mezi nimi vítěze!
Forma HARD,Forma SOFT, Forma WEAPON, Forma SYNCHRON – viz pravidla daných disciplín!

Podrobná pravidla ke stažení na www.DragonCup.cz, nutno u registrace reversem potvrdit seznámení se
s plným zněním!
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Organizátoři: SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, Z.S.
Garant:

INTERNATIONAL BLACK BELT COLLEGE - TRADITIONAL CHAN SHAOLIN SI & DJU SU MARTIAL ARTS

Ředitel turnaje:
Hlavní administrátor:
Hlavní rozhodčí turnaje:
Hlavní rozhodčí formy:
Hlavní rozhodčí – light:
Hlavní rozhodčí – semi:
Hlavní rozhodčí – self defence:
Trofeje:
1. - 3. místo
Ocenění

Jaroslav Szweda
Michal Szweda
Josef Škapa
Pavel Trošák
Mgr. Martin Řezák
Ivo Vinkler
Petr Knot

Diplom + kvalitní litá medaile DC2019
Diplom + pohár (nejvšestrannější závodník, nejúspěšnější klub)

Kritéria – NEJVŠESTRANNĚJŠÍ ZÁVODNÍK
Kids - start minimálně ve 2 disciplínách a zisk co nejlepšího medailového umístění: formy/horse stance +
self defence
Junioři/kadeti/senioři – start minimálně ve 3 disciplínách a zisk co nejlepšího medailového
umístění: forma, forma se zbraní, self defence / fight: semi, light.
Kritéria – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KLUB
Pohár obdrží klub/škola s nejvyšším počtem medailových ocenění.
Výhradní práva organizátorů pro přizpůsobení samotných závodů v nutných případech:
Měnit kategorie v závislosti na počtu přihlášených osob (sjednocení nebo rozdělení kategorií)
Přidávat a odebírat disciplíny
Měnit program akce
Měnit časový harmonogram
V případě nedorozumění upravovat pravidla disciplín
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Obecné pravidla:
Zásady:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ – Pořadatel projektu Dragon Cup je team SKCK, z.s., Divišova 2823/16, Karviná - Hranice, IČO:
27025870.
POŘADATEL Dragon Cup – SKCK, z.s. organizuje sportovní akci pouze pro registrované členy v rozsahu a za
podmínek, které jsou uvedeny v závazné přihlášce na Dragon Cup pro účastníky. Pořadatel akce má během ní právo na
úpravy programu akce v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků. Vztah vzniká
odesláním závazné přihlášky na Sportovní akci prostřednictvím předepsaného registračního formuláře mailem na:
dragoncupcz@gmail.com a uhrazením plné ceny startovného. Plná cena se platí zároveň s potvrzením závazné přihlášky.
Přijetí závazné přihlášky a zařazení do Sportovní akce potvrdí Team SKCK, z.s. e-mailem. Pokud je Sportovní akce již obsazena
v den, kdy Team SKCK, z.s. obdrží přihlášku i platbu, bude účastníkovi vráceno startovné v plné výši. Účastníkem s nárokem
na plný program Sportovní akce se stává účastník až po zaplacení ceny v plné výši. Pokud se tak nestane, je Team SKCK, z.s.
oprávněn zrušit účast a vyřadit účastníka ze Sportovní akce. Platnými doklady účastníka Sportovní akce jsou závazná přihláška
na Sportovní akci potvrzená Teamem SKCK, z.s. a potvrzení o plné úhradě ceny Sportovní akce.
CENA – Cena Sportovní akce je smluvní cenou mezi Team SKCK, z.s. a účastníkem.
ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY – Účastník má právo kdykoliv před zahájením Sportovní akce zrušit
svou účast, a to písemným oznámením trenérem/mistrem školy/týmu. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto
oznámení na e-mailovou adresu dragoncupcz@gmail.com
ZRUŠENÍ Sportovní akce – Team SKCK, z.s. má právo v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem
na bezpečnost účastníků Sportovní akci zrušit (např. v důsledku neodvratitelné události – hrozba teroristického útoku, živelná
pohroma v místě konání, výjimečný stav apod.) Team SKCK, z.s. je povinen toto oznámit všem řádně přihlášeným co nejdříve
po rozhodnutí, že akce bude zrušena. Při zrušení Sportovní akce před jejím započetím se vrací účastníkům úhrada v plné výši.
V případě neodvratitelné události (např. hrozba teroristického útoku, živelná pohroma v místě konání, výjimečný stav apod.),
kvůli které bude muset akce být zrušena po jejím zahájení, nejsou pořadatelé za toto odpovědni a účastníci nemají právo na
náhradu startovného.
CESTOVNÍ DOKLADY – Team SKCK, z.s. nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v souvislosti s neplatnými
cestovními doklady účastníka a veškeré náklady z toho plynoucí nese plně účastník.
VĚKOVÉ A ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ – Každý účastník by měl zvážit náročnost Sportovní akce vzhledem ke své kondici a
zdravotnímu stavu a případně svou účast konzultovat se svým lékařem. Děti a mládež mladší 18 let se mohou aktivně
zúčastnit Dragon Cup pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let (za potvrzení rodičů např. trenérem). Sportovní akce
se aktivně nemohou účastnit osoby, které jsou vážně nemocné případně handicapované. Team SKCK, z.s. si vyhrazuje právo
požádat kteréhokoliv účastníka o předložení lékařského potvrzení.
ODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY SPORTOVNÍ AKCE – Účastník se účastní Sportovní akce a jejího programu
dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Team SKCK, z.s. a vedoucí jednotlivých aktivit nenesou žádnou
odpovědnost za nevhodnou výstroj a výzbroj ani za případné nedodržování bezpečnostních pravidel ze strany účastníka.
Odesláním závazné přihlášky na Sportovní akci prostřednictvím www.DragonCup.cz se účastník zavazuje řídit se během
Sportovní akce pokynů vedoucích Sportovní akce, chovat se tak, aby nerušil její průběh nebo ostatní účastníky, respektoval
zákony navštívené země a zasazoval se o dobré jméno České republiky. V případě individuálního programu je povinen
informovat vedoucího Sportovní akce o plánované aktivitě a programu. Vedoucí Sportovní akce má právo vyloučit účastníka z
části programu, pokud jeho vybavení a okamžitý zdravotní stav neodpovídají náročnosti programu, zejména je-li účastník pod
vlivem alkoholu či omamných látek. V krajním případě může vedoucí vyloučit účastníka ze Sportovní akce. Neúčast na
programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění programu ze strany Teamu SKCK, z.s. a nezakládá právo na
náhradu. Team SKCK, z.s. neručí za majetek účastníků v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže a za zdraví účastníků,
avšak v průběhu Sportovní akce jeho vedoucí vyvinou maximální úsilí, aby tato rizika minimalizovali.
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Účastník se zavazuje, že se během Sportovní akce bude chovat a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně
neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
POJIŠTĚNÍ – V ceně Sportovní akce není zahrnuto žádné cestovní pojištění ani pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Účastník je povinen uzavřít před odjezdem vhodné cestovní pojištění do zahraničí vč. Pojištění zdravotního. Pojištění musí být
sjednáno na celou dobu trvání Sportovní akce včetně dopravy na ni.
STRAVOVÁNÍ – Na Sportovní akci bude závodníkům poskytnuto stravování - Za stravovací služby odpovídá zařízení,
které tyto služby poskytuje. Jeho kvalita, množství a pestrost odpovídá zvyklostem země.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Účastník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb.) uvedených v závazné přihlášce na Sportovní akci pro potřeby pořadatelského teamu SKCK, z.s.
SOUHLAS K POUŽITÍ FOTO/VIDEO MATERIÁLU – Účastník a jím zastupované osoby opravňují Team SKCK, z.s. k
využívání fotografií či audiovizuálních záběrů s jejich vyobrazením, a to k publikaci v tištěných médiích, na internetu,
audiovizuálních nosičích a příbuzných produktech, a vzdávají se tímto jakýchkoli osobnostních práv či finančního odškodnění
souvisejících s publikací těchto fotografií či videa.
ODPOVĚDNOST – Každý účastník se účastní akce na své vlastní riziko. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné
újmy zdravotní, na majetku i jiné vzniklé v průběhu konání Sportovní akce! - REVERS
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro Sportovní akci. Tyto Všeobecné podmínky
platí pro všechny, kteří uzavřeli závaznou přihlášku na Sportovní akci Dragon Cup. Účastník je povinen sledovat aktualizace
pravidel! Tento dokument je k dispozici na www.DragonCup.cz.

Zpracoval:

Jaroslav Szweda
Head manager
6. Toan Chan Shaolin Si Dju Su Kung Fu
Manager@dragoncup.cz
+420 724 318 960

