
                                                                                                                                                                                                                            

 

 

PROPOZICE 

Mistrovství UNITOP ČR v Jiu Jitsu a Judu 2020  
 

Mistrovství je otevřená sportovní soutěž, pro všechny policisty a občanské zaměstnance Policie 

ČR, členy SKP/PSK, zaměstnance MV a studenty škol MV, policisty a občanské zaměstnance 

Městské policie, policisté z ostatních států. 

Ředitel soutěže:  plk. Milan MAJER 

Tajemník soutěže:  mjr. Ing. Jiří ZLATNÍK 

Hlavní rozhodčí:  Rostislav Lukš - judo 

    Kpt. Mgr. Jan VLASÁK – jiu - jitsu 

Realizační tým – technické zabezpečení:  

                                    nprap. Immanuel BÁRTA 

    nprap. Matěj BOŽIK 
 
Pořadatel: SPS Prezidium Praha ve spolupráci se skupinou služební přípravy Ředitelství 

služby cizinecké policie    
 
Datum konání: 14.10.2020  středa,  

   
Kategorie:                   Muži, ženy od 18-ti let 
 
Místo konání:      USK Praha Folimanka, Na Folimance 2, Praha 2 
 
Prezentace:    od 8.00 pro soutěžící v kategorii jiu jitsu a judo (závodník se může  
                                prezentovat do obou kategorií) 
Vážení:                     8:00- 8:45 jiu-jitsu a judo   
                                   
Zahájení soutěže:     v 9.30 hodin jiu- jutsu po skončení následně judo 
                                 soutěž proběhne na 2. tatami 

                                 zápasí se na 4 minuty čistého času 

 

Doprava: individuální 

Technická ustanovení: 

Předpis:                   závodníci budou nasazeni do soutěže na základě aktuální váhy do skupin 
před začátkem turnaje za účasti realizačního týmu. Zápasí se dle platných 
pravidel Brazilského jiu-jitsu IBJJF a juda IJF. 

                                závodníci startují za příslušný rezort, popř. oddíl. Není vyžadován průkaz juda, 
jiu-jitsu ani licenční známky. 

                                závodníci svým přihlášením berou na vědomí, že se soutěže zúčastní na 
vlastní nebezpečí, jsou seznámeni s pravidly juda a jiu-jitsu. 

Váhové kategorie:     Jiu – jitsu 

                                  Ženy  -70kg  +70kg      

                                  Muži: -69, -77kg, -85kg , - 94kg,  +94kg 

                                 



                                                                                                                                                                                                                            

 

 Judo 

                                Ženy: - 70kg  +70kg 

                                Muži:  -73kg, -81kg - 90kg,  -100kg, +100kg 

 

Systém:                   do 6 závodníků každý s každým při 7 a více systém K.O s repasáží 

                                Při účasti 3 a méně závodníků, se kategorie sloučí s váhou vyšší.  

Občerstvení:            pořadatel zajišťuje pitný režim, iontové nápoje 

Ubytování:   zajišťují si závodníci sami – ubytovny ZS MV, nebo PČR 
Přihlášky:  zasílejte na skupinu služební přípravy ŘSCP:  

  e-mail  jiri.zlatnik@pcr.cz , nebo faxem 974 841 080 

 
Informace: Martin Hubinka tel. 777 199 699 
 
Oděv:   kimono dle pravidel jiu-jitsu IBJJF a juda IJF, gramáž kimona je libovolná.  

Kategorie : muži a ženy  

 
Uzávěrka přihlášek je dne 10. října  2020 . Závodníci, přihlášené po této době, zaplatí 
účastnický poplatek 100.-Kč. 
 

 
Soutěž není samostatně pojištěna. 

 

 

Výsledky z mistrovství budou hlavním parametrem k nominaci na mezinárodní soutěže. 
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