
Pravidla SAP ligy se řídí pravidly ČSFu s některými výjimkami:

 V kové kategorie:ě

o Semicontact:

 P ípravka: ř 5 – 6 let

 Mladší kadet: 7 – 12 let

 Starší kadet: 13 – 15 let

 Junio i: ř 16 – 18 let (včetně dne 19. narozenin)

o Lightcontact

 Mladší kadet:  10 – 12 let

 Starší kadet: 13 – 15 let

 Junio i:  ř 16 – 18 let (včetně dne 19. narozenin)

o Při přechodu do vyšší věkové kategorie rozhoduje datum narození závodníka při 
každém kole SAP ligy

 Registrace a startovné

o Startovné je 150,- Kč pro člena ČSFu a 200,- Kč pro nečlena ČSFu  za každý 
start během sezony 2012.

o Registrace probíhá prostřednictvím stránek ČSFu (www.csfu.cz), která bude 
ukončena vždy v pátek ve 12:00 a bude pro všechny závazná. 

o Na základě online registrace musí všechny kluby zaplatit startovné na místě 
konání soutěže a ručí za správnou registraci závodníků v jednotlivých váhových 
kategoriích.

o V případě náhlého onemocnění závodníka, bude po předložení lékařské zprávy 
(zaslaná kopie na email – sap-kickbox@seznam.cz) dodatečně vráceno startovné 
převodem.

o V případě neúčasti závodníka z náhlých rodinných důvodů bude vrácení 
startovného řešeno individuálně s pořadatelem. 

 Vážení

o Ve druhém ročníku dochází ke změně: ruší se kategorie mladších kadetů dle 
centimetrů a sjednocují se s pravidly ČSFu (váhová kategorie)

o V den turnaje se nebude konat klasické vážení  pro urychlení celého turnaje. 
(každý trenér či zákonný zástupce je zodpovědný za správnou registraci v dané 
váhové kategorii prostřednictvím online registrace ČSFu)



o V den konání kola proběhne namátkové převážení deseti závodníků formou losu 
(losování bude provedeno při zahájení kola) – viz časový harmonogram.

o Převážení závodníka proběhne za přítomnosti trenéra nebo zástupce příslušného 
klubu nebo zákonného zástupce, hlavního rozhodčího, pořadatele a zdravotního 
zabezpečení. 

o Převážení bude zaprotokolováno. (Protokol viz příloha č. 1) 

o V případě nedodržení nahlášené váhy (tolerance 0,2 kg) bude závodník z daného 
kola diskvalifikován z kategorií, ve kterých nenavážil bez nároku na vrácení 
startovného.

o V případě přeregistrování do vyšší kategorie činí poplatek 300,- Kč. 

o Pokud se závodník nedostaví v časovém limitu na převážení, je automaticky 
diskvalifikován ze všech kategorií daného kola. Viz časový harmonogram. 

 Program kola

o Prezentace 7:45 – 8:15 = nahlášení (ne)přítomnosti registrovaných závodníků 
trenérem či zákonným zástupcem organizátorovi a předložení platného průkazu 
ČSFu nebo jiného svazu či asociace s platnou lékařskou prohlídkou.

o Zahájení kola 8:20.

o Losování závodníků k převážení – 8:25.

o Namátkové převážení závodníků  – 8:30 až 8:50.

o Začátek eliminací bude od 9:00.

 Délka zápasu

o Semicontact – přípravka + mladší kadet: základní pavouk 2x 1,5 minuty, barážový 
pavouk 1x 2 minuty

o Semicontact – starší kadet + junioři: základní pavouk 2x 2 minuty, barážový 
pavouk 1x 3 minuty

o Lightcontact –mladší kadet: základní pavouk 2x 1,5 minuty, barážový pavouk 1x 
1,5 minuty

o Lightcontact – starší kadet + junioři: základní pavouk 2x 2 minuty, barážový 
pavouk 1x 2 minuty

 Systém SAP ligy

o Každý závodník získá 5 bodů za každý vyhraný zápas v základním pavouku, 3 
body za každý vyhraný zápas v barážovém pavouku.



o Cílem SAP ligy je získání co nejvíce bodů celkovým součtem bodů 
v semicontactu nebo lightcontactu. LC a SC body se nesčítají.

o Po každém kole bude zveřejněna jak výsledková listina daného kola, tak celkové 
průběžné pořadí s přidělenými body včetně pavouků.

o Vítězům jednotlivých kategorií budou přiděleny taktéž body do bodovací systému 
pro reprezentaci ČSFu dle platného bodovacího sstému.

 Ceny

o Cenou pro absolutní první 3 závodníky s největším počtem bodů SAP ligy v SC a 
první 3 závodníky s největším počtem bodů v LC bude výstroj od firmy SAP

 1. Místo – kompletní výstroj v hodnotě cca 9000,- Kč

 2. Místo – výstroj v hodnotě cca 5000,- Kč

 3. Místo – výstroj v hodnotě cca 2000,- Kč

o V prvním až pátém kole získají závodníci na prvních 3 místech v každé kategorii 
diplomy.

o Neprodleně po posledním kole proběhne slavnostní závěrečné vyhodnocení 
každé disciplíny a kompletních stupňů vítězů SAP ligy – odměny budou diplomy + 
poháry. 

o V každé kategorii, celkoví vítězové obdrží pamětní destičku + výstroj od firmy 
SAP.

 S pravidly SAP ligy souhlasí zú astn ný registrací.č ě


