
czech open - infoczech open - info
Startovné
ŽÁCI, ŽÁKYNĚ, JUNIOŘI, JUNIORKY
• 500 Kč (každý další 200 Kč)
• POZOR startovné pro neregistrované 

bude 700 Kč, každý další start 300 Kč

SENIOŘI MUŽI A ŽENY
• 600 Kč (každý další 300 Kč)
• POZOR vstupné pro neregistrované 

1000 Kč, každý další start 400 Kč

GRANDCHAMPION
• 600 Kč (min. účast muži: 10 závodníků, 

ženy: 6 závodnic)
• výhra za 1. místo -  

1000 Eur muži, 500 Eur ženy

TÝMY (3 MUŽI + 1 ŽENA)
• 1200,- Kč/tým  

(mimimální účast 6 týmů)
• výhra za 1. místo 1200 Eur

DIVÁCI
• mládež do 12 let zdarma
• dospělý 50 Kč

Program

PÁTEK 26. 11. 2021

14:00 - 20:00  Registrace

SOBOTA 27. 11. 2021

9:00 - Zahájení turnaje

• Point Fighting - ml. Žáci, ml. Žákyně, 

starší. Žáci, starší. Žákyně, Junioři 16-18, 

Juniorky 16-18, Senioři muži, Seniorky 

ženy

• Lightcontact - ml. Žáci, ml. Žákyně, 

starší. Žáci, starší. Žákyně, Junioři 16-18, 

Juniorky 16-18, Senioři muži, Seniorky 

ženy

• Kick-Light - Senioři muži, Seniorky ženy

ČAS ZÁPASU
• žáci, žákyně, junioři, juniorky: 2 x 1,5 minuty 
• senioři muži a ženy, veteráni: 2 x 2 minuty

(může být upraveno dle počtu startujících)

Místo
JEREMI sport, Jeremiášova 2581, Praha

PRAVIDLA A OMEZENÍ
• Startující ve všech disciplínách včetně 

forem musí mít podepsaný „REVERSE“ 

•  „REVERSE“ účastníků mladších 18ti 
let musí být podepsán zákonným 
zástupcem a notářsky ověřený (tento 
doklad je nedílnou součástí průkazu 
sportovce) 

• Všichni startující předloží doklad 
o Zdravotním pojištění a doklad 
o Zdravotní způsobilosti (tento doklad 
nesmí být starší déle než  
12 měsíců) 

• WAKO ke stažení na  
www.wakoweb.com

ANTI DOPING
• Czech Open probíhá podle WAKO 

pravidel a omezení. Z toho důvodu 
mohou být všichni účastníci testová-
ni podle antidopingových pravidel 
WADA/WAKO. Všichni sportovci se 
zavazují dodržovat antidopingová 
pravidla a omezení WAKO a souhlasí 
s testováním, pokud o to budou 
požádáni.
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2021 Kategorie2021 Kategorie
Point Fighting

Light-contact

Kick-light

Musical Forms

Starší žáci Senioři VeterániJunioři

Senioři Veteráni

Grandchampion  Týmy  Mladší žáci

Žáci Žáci Žáci Žáci Junioři Senioři

7-12 let

7-8 let 9-10 let 11-12 let 13-15 let 16-18 let

13-15 let 16-18 let 35+ let

35+ let

ChlapCi

(1) -28 Kg
(2) -32 Kg
(3) -37 Kg
(4) -42 Kg
(5) -47 Kg
(6) +47 Kg

Dívky 
(7) -28 Kg
(8) -32 Kg
(9) -37 Kg
(10) -42 Kg
(11) -47 Kg
(12) +47 Kg

(161) Chlapci Hard-Style
(162) Chlapci Soft-Style
(163) Chlapci Hard-Weapons
(164) Chlapci Soft-Weapons
(165) Dívky Hard-Style
(166) Dívky Soft-Style
(167) Dívky Hard-Weapons
(168) Dívky Soft-Weapons

(169) Chlapci Hard-Style
(170) Chlapci Soft-Style
(171) Chlapci Hard-Weapons
(172) Chlapci Soft-Weapons
(173) Dívky Hard-Style
(174) Dívky Soft-Style
(175) Dívky Hard-Weapons
(176) Dívky Soft-Weapons

(177) Chlapci Hard-Style
(178) Chlapci Soft-Style
(179) Chlapci Hard-Weapons
(180) Chlapci Soft-Weapons
(181) Dívky Hard-Style
(182) Dívky Soft-Style
(183) Dívky Hard-Weapons
(184) Dívky Soft-Weapons

(185) Chlapci Hard-Style
(186) Chlapci Soft-Style
(187) Chlapci Hard-Weapons
(188) Chlapci Soft-Weapons
(189) Dívky Hard-Style
(190) Dívky Soft-Style
(191) Dívky Hard-Weapons
(192) Dívky Soft-Weapons

(193) Chlapci Hard-Style
(194) Chlapci Soft-Style
(195) Chlapci Hard-Weapons
(196) Chlapci Soft-Weapons
(197) Dívky Hard-Style
(198) Dívky Soft-Style
(199) Dívky Hard-Weapons
(200) Dívky Soft-Weapons

(201) Muži Hard-Style
(202) Muži Soft-Style
(203) Muži Hard-Weapons
(204) Muži Soft-Weapons
(205) Ženy Hard-Style
(206) Ženy Soft-Style
(207) Ženy Hard-Weapons
(208) Ženy Soft-Weapons

ChlapCi

(13) -42 kg
(14) -47 kg
(15) -52 kg
(16) -57 kg
(17) -63 kg
(18) -69 kg
(19) +69 kg

Dívky

(20) -42 kg
(21) -46 kg
(22) -50 kg
(23) -55 kg
(24) -60 kg
(25) -65 kg
(26) +65 kg

(159) -79kg
(160)+79kg

ChlapCi

(27) -57 kg
(28) -63 kg
(29) -69 kg
(30) -74 kg
(31) -79 kg
(32) -84 kg
(33) -89 kg
(34) -94 kg
(35) +94 kg

Dívky

(36) -50 kg
(37) -55 kg
(38) -60 kg
(39) -65 kg
(40) +65 kg

Muži

(41) -57 kg
(42) -63 kg
(43) -69 kg
(44) -74 kg
(45) -79 kg
(46) -84 kg
(47) -89 kg
(48) -94 kg
(49) +94 kg

ženy
(50) -50 kg
(51) -55 kg
(52) -60 kg
(53) -65 kg
(54) -70 kg
(55) +70 kg

Muži (59)  
Otevřená  
kategorie

Ženy (60)  
Otevřená  
kategorie

Muži
(56) -79 kg
(57) +79 kg

Týmy
(58) 3 muži + 1 žena

1. místo
1200 Euro

1. místo
1000 Euro

1. místo
500 Euro

Starší žáci

Starší žáci

Senioři VeterániJuniořiMladší žáci 7-12 let 13-15 let

13-15 let

16-18 let 35+ let

ChlapCi

(61) -28 Kg
(62) -32 Kg
(63) -37 Kg
(64) -42 Kg
(65) -47 Kg
(66) +47 Kg

Dívky 
(67) -28 Kg
(68) -32 Kg
(69) -37 Kg
(70) -42 Kg
(71) -47 Kg
(72) +47 Kg

ChlapCi

(73) -47 kg
(74) -52 kg
(75) -57 kg
(76) -63 kg
(77) -69 kg
(78) +69 kg

Dívky

(79) -42 kg
(80) -46 kg
(81) -50 kg
(82) -55 kg
(83) -60 kg
(84) -65 kg
(85) +65 kg

ChlapCi

(117) -47 kg
(118) -52 kg
(119) -57 kg
(120) -63 kg
(121) -69 kg
(122) +69 kg

Dívky

(123) -42 kg
(124) -46 kg
(125) -50 kg
(126) -55 kg
(127) -60 kg
(128) -65 kg
(129) +65 kg

ChlapCi

(86) -57 kg
(87) -63 kg
(88) -69 kg
(89) -74 kg
(90) -79 kg
(91) -84 kg
(92) -89 kg
(93) -94 kg
(94) +94 kg

Dívky

(95) -50 kg
(96) -55 kg
(97) -60 kg
(98) -65 kg
(99) +65 kg

Muži

(100) -57 kg
(101) -63 kg
(102) -69 kg
(103) -74 kg
(104) -79 kg
(105) -84 kg
(106) -89 kg
(107) -94 kg
(108) +94 kg

ženy
(109) -50 kg
(110) -55 kg
(111) -60 kg
(112) -65 kg
(113) -70 kg
(114) +70 kg

Muži

(144) -57 kg
(145) -63 kg
(146) -69 kg
(147) -74 kg
(148) -79 kg
(149) -84 kg
(150) -89 kg
(151) -94 kg
(152) +94 kg

ženy
(153) -50 kg
(154) -55 kg
(155) -60 kg
(156) -65 kg
(157) -70 kg
(158)+70 kg

Muži
(115) -79 kg
(116) +79 kg

Junioři16-18 let

ChlapCi

(130) -57 kg
(131) -63 kg
(132) -69 kg
(133) -74 kg
(134) -79 kg
(135) -84 kg
(136) -89 kg
(137) -94 kg
(138)+94 kg

Dívky

(139) -50 kg
(140) -55 kg
(141) -60 kg
(142) -65 kg
(143)+65 kg


