
CHRISTMAS CUP 
 

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V KICKBOXINGU 

 K 1, Fullcontact, Kick Light, Lightcontact, Point Fighting, Ribbons Getting, 

 

žáci, žákyně, junioři, juniorky, muži, ženy a masters 

 

Datum konání 27. listopadu 2021 

Místo konání   SPORTOVNÍ HALA MOST   

      Tř. Budovatelů 112/2, Most, CZECH REPUBLIC 

 

Pořadatel turnaje SK LEON, z. s. ve spolupráci s Kung – fu Centrem  

 z pověření ČAAK (České asociace amatérského kickboxu). 

 

Ředitel turnaje  Petr Václavík st., ul. Jakuba Arbesa 2574, 434 01 Most, 

 Mobil: +420 777 684 040, e – mail: vape13@seznam.cz     

 

STARTOVNÉ 
 

Kategorie  Startovné Každý další start 

Ženy – muži         500,-                150,- 

Žáci – junioři        400,-                100,- 

GRAND CHAMPION PF        700,-  

Ribbons Getting (Stužkovaná)       150,-   

 

Registrace na adrese: https://smoothcomp.com/en/event/5996    
Uzávěrky elektronické registrace 24. 11. 2021 ve 24:00 hod. 

 

Účastníci – amatéři všech organizací a stylů 

 

DISCIPLÍNY      Eliminace/finále 
K1       2 x 2 min. 

FULLCONTACT       2 x 2 min. 

KICK LIGHT (senioři, junioři)      2 x 2 min. 

POINT FIGHTING, LIGHTCONTACT (senioři, junioři)   2 x 2 min. 

POINT FIGHTING, LIGHTCONTACT (žáci, žákyně)   2 x 1,5 min. 

RIBBONS GETTING (Stužkovaná)      1 x 1 min. 

 

 

PODMÍNKY STARTU 

Startující ve všech disciplínách musí mít podepsaný REVERS. Revers účastníků mladších 18 let musí být 
podepsán zákonným zástupcem (tento doklad je nedílnou součástí průkazu sportovce). 
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Všichni startující předloží doklad o ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ a doklad o ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  

(tento doklad nesmí být starší déle než 12 měsíců). 

dále doklad o negativním testu na COVID-19 dle nařízení MZČR. 

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude nikdo připuštěn k soutěži !!! 

 

PROGRAM 
 

Sobota 7:30 – 9 hod. Registrace/vážení – Sportovní hala Most 

27. 11. 2021 9:15 hod. Sraz trenérů – rozprava k zápasům 

 9:45 hod. Sraz rozhodčích – rozdělení na zápasiště 

 11 hod. Zahájení – Stužkovaná 

   

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu 

 

PRAVIDLA 
 

KICKBOXING Soutěží se, dle všeobecně platných pravidel pro vypsané disciplíny  

 Hl. rozhodčí: Petr Šucha 
 E – mail: susna64@seznam.cz, Tel: +420 602 627 244 

 

 

DISCIPLÍNY A KATEGORIE 
 

 

K 1, FULLCONTACT 

Muži (19 – 40 let)   -64 kg, -74 kg, -84 kg, -94 kg, OPEN 

Ženy (19 – 40 let)   -55 kg, -65 kg, OPEN 

Junioři (od 16 – 18 let)  -64 kg, -74 kg, -84 kg, -94 kg, OPEN 

K1 a FULLCONTACT – tyto disciplíny se budou otevírat podle aktuální váhy soutěžících  

v rámci rozlosování zápasů (po poradě s trenérem) 

 

 

KICK LIGHT 

Muži (19 – 40 let)   -64 kg, -74 kg, -84 kg, -94 kg, OPEN 

Ženy (19 – 40 let)   -55 kg, -65 kg, OPEN 

Junioři (od 16 – 18 let)  -64 kg, -74 kg, -84 kg, -94 kg, OPEN 

Juniorky (od 16 – 18 let)  -55 kg, -65 kg, OPEN 

St. Žáci (12 – 15 let)   -47 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, - 69 kg, OPEN 

St. Žákyně (12 – 15 let)   -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, OPEN 
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POINT FIGHTING, LIGHTCONTACT 

LC Masters (+40 let)   -75 kg, +75 kg 

Muži (19 – 40 let)   -64 kg, -74 kg, -84 kg, -94 kg, OPEN 

Ženy (19 – 40 let)   -55 kg, -65 kg, OPEN 

Junioři (od 16 – 18 let)  -64 kg, -74 kg, -84 kg, -94 kg, OPEN 

Juniorky (od 16 – 18 let)  -55 kg, -65 kg, OPEN 

St. Žáci (12 – 15 let)   -47 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, - 69 kg, OPEN 

St. Žákyně (12 – 15 let)   -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, OPEN 

Ml. Žáci (7 – 12 let)   -125 cm, -130 cm, -140 cm, -150 cm, +150 cm 

Ml. Žákyně (7 – 12 let)  -125 cm, -130 cm, -140 cm, -150 cm, +150 cm 

GRAND CHAMPION (PF)  junioři bez rozdílu váhy, dospělí bez rozdílu váhy 

 

 

RIBBONS GETTING (Stužkovaná) 

Děti (4 – 6 let)   -110 cm, -115 cm, -120 cm, +120 cm  

Ml. Žáci (7 – 12 let)   -125 cm, -130 cm, -140 cm, -150 cm, +150 cm 

St. Žáci ( 13 – 15 let)   -160 cm, -170 cm, -175 cm, +175 cm 

Dospělí ( 18 – 99 let)   -160 cm, -170 cm, -180 cm, +180 cm 

V případě vícečetného startu pořadatel nezaručuje dostatečný odpočinek mezi zápasy !!!  

 

POVINNÉ VYBAVENÍ 
KICKBOXING  Helma, rukavice 10 OZ, rukavice pro point fighting  

  TAGS (plně zakryté prsty), chrániče zubů, suspenzor,  

  chrániče holení, chrániče nártů (botičky). 

  Ženy i dívky – chránič prsou. Suspenzor = dobrovolný. 
  Helma pro Ribbons Getting (stužkovaná).  

 

UBYTOVÁNÍ  Po dohodě s pořadatelem, dle možností a kapacit 

  poskytovatelů. 

 

INFORMACE  Veškeré informace poskytuje ředitel turnaje +420 777 684 040 

 

CENY 

 

1. MÍSTO   Pohár 

2. a   3. MÍSTO   Medaile (dvě třetí místa)  

GRAND CHAMPION PF 100 EURO nebo věcné ceny od  

f. HAYASHI 
 

Předání odměny pro vítěze Grand Champion je podmíněno účastí 4 závodníků v kategorii 

 

 

 

 



POZOR!!! 

ŘÁD STRÁŽCŮ KORUNY A MEČE KRÁLE ŽELEZNÉHO A 

ZLATÉHO 
 

ODMĚNÍ POHÁREM 
 

         VÍTĚZE    K 1    OPEN 

         VÍTĚZE    FULLCONTACT  OPEN 

         VÍTĚZE    KICK LIGHT   OPEN 

         Nejbojovnějšího  žáka a juniora 

         Nejtechničtějšího  žáka a juniora 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 24. 11. 2021 ve 24:00 hod 

 
 
 

 

 


