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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Datum konání:   28. - 30. října 2022 

Místo konání:   Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava 

Pořadatel:   Fighting arena Ostrava, z. s. 

Soutěž je pod záštitou Českého svazu fullcontactu 

Soutěž je otevřená pro jakékoliv kluby, ale podle pravidel WAKO, včetně 

ustrojení a vybavení povinnými chrániči  

Soutěž je nominační do REPRE, SCM a VSM 

Soutěž zařazená do poháru klubů a Poháru jednotlivců 

Kontaktní osoba:  Ing. Kamil Šamal, tel.: +420774745306, email: info@fightingarena.cz 

Ředitel soutěže:  Ing. Kamil Šamal  

Hlavní rozhodčí:  Mgr. Jan Frána  

Přihlášky k soutěži:  registrace na: www.cubu.info/cesky-svaz-fullcontactu nejpozději do úterý  

25. 10. 2022, 22:00, bez včasné online registrace nebude start umožněn. 

Startovné: 600 Kč  

 400 Kč za každou další disciplínu (startovat se může jen v jedné věkové i 

váhové kategorii) 

 Best of the best 600 Kč (pouze muži a ženy v kick lightu) 

Registrace: Kontrola účasti přihlášených závodníků, proběhne před zahájením samotné 

soutěže v pátek dne 28. 10. 2020 od 17:00 - 22:00 hod. Váha musí být 

splněna! Pokud se tak nestane, nebude umožněno startovat. V sobotu 29. 

10. od 19:00 do 22:00 je možné provézt kontrolu váhy u závodníků 

startujících až v neděli. 

 Závodníci předloží maximálně 1 rok staré potvrzení o zdravotní způsobilosti. 

Všichni soutěžící v K1 musí projít před vážením lékařskou prohlídkou. 

 

U mužů a žen za celkové vítězství =  odměna 10 Euro za každého poraženého 

soupeře v jeho kategorii. 

Best of the best = vítěz vyhrává 70% a poražený finalista 30% z kompletního 

startovného v dané kategorii. 

 

http://www.arena-vitkovice.cz/atleticka-hala/
mailto:info@fightingarena.cz
http://www.cubu.info/cesky-svaz-fullcontactu
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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 

 
Pátek, 28. 10.2022 17:00 – 22:00   registrace a vážení 

Sobota, 29. 10.2022 8:00   příchod do haly 

8:15   porada rozhodčích  

8:45   porada koučů 

9:30   slavnostní zahájení Moravia open 

(v sobotu proběhnou komplet soutěže seniorů a 

staších kadetů v K1 a komplet soutěž juniorů a 

starších kadetů na tatami) 

19:00   převážení soutěžících v neděli 

 22:00   předpokládaný konec 1. soutěžního dne  

(doba ukončení je orientační) 

 

Neděle, 30. 10.2022 8:00   příchod do haly 

8:15   porada rozhodčích  

8:45   porada koučů 

9:30   pokračování soutěže 

(v neděli proběhne komplet soutěž juniorů v K1 a 

soutěž seniorů, mladších kadetů a dětí na tatami, 

včetně Best of the best)  

 18:00   předpokládaný konec soutěže  

(doba ukončení je orientační) 

 

KATEGORIE 

PF, LC, KL (tatami)  

Chlapci a dívky (7-9 let) -21, -30, +30 kg 

Mladší kadeti (10-12)  -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg 

Mladší kadetky (10-12)  -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg 

Starší kadeti (13-15)  -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg 

Starší kadetky (13-15)  -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg 

Junioři (16-18)   -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg 

Juniorky (16-18)  -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg 

Muži (18+)   -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg 

Ženy (18+)   -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg 

Veteráni (35+)   -84, +84 kg 
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K1 (ring) 

 

Starší kadeti (13-15)  -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg 

Starší kadetky (13-15)  -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg 

Junioři (16-18)   -60, -63, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg 

Juniorky (16-18)  -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg 

Muži (18+)   -60, -63, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 kg 

Ženy (18+)   -48, -52, -56, -60, -65, -70, +70 kg 

 

Open kategorie v KL – Best of the best  

Muži (18+)   -74, +74 kg 

Ženy (18+)   -60, +60 

 

Bude dodržováno pravidlo o barvě chráničů, která bude odpovídat barvě rohu – červená/modrá. 

Chrániče budou na půjčení. 

 

OSTATNÍ 
 

Rozhodčí:  Rozhodčím je hrazeno organizátorem ubytování v blízkém hotelu Puls a 

strava 

  

Počet soutěžících:  Počet soutěžících, které může každá škola/klub/oddíl nominovat do soutěže, 

není omezen.   

 

Ostatní: Každý soutěžící startuje na vlastní riziko. Každý závodník bude mít 

podepsaný revers. 

 

Organizátor si vyhrazuje právo sloučení kategorií, bude-li to pro chod soutěže nezbytně nutné. 

 

Ubytování: V Ostravě můžete najít ubytování různé kvality a ceny. My doporučujeme: 

 

https://www.qualityhotelostravacity.com/en/ 

https://www.imperialhotelostrava.com/en/ 

http://www.lc-hotel.cz/index.php/en/ 

https://www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/ 

 

Pokud budete mít s ubytováním nějaké problémy, kontaktujte nás. 

 

Těšíme na vás,  

organizátor Kamil Šamal  
 

https://www.qualityhotelostravacity.com/en/
https://www.imperialhotelostrava.com/en/
http://www.lc-hotel.cz/index.php/en/
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REVERS 

Název soutěže: MORAVIA OPEN 2022     

Místo konání: Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava      

Datum konání: 28. - 30. 10.2022 

Jméno a příjmení: 

Rodné číslo: 

 

Já níže podepsaný(á) tímto svým podpisem potvrzuji, že se účastním uvedené sportovní 

soutěže na vlastní riziko a nebezpečí.  

 

Prohlašuji, že jsem psychicky i zdravotně způsobilý(á) účastnit se této soutěže a v případě 

jakéhokoliv úrazu nebudu po Fighting arena Ostrava, z. s. požadovat žádné finanční ani jiné 

odškodnění a bolestné.  

Dále prohlašuji, že jsem si tento písemný souhlas před jeho podpisem řádně přečetl(a) a 

podepsal(a) ho dle mé pravé, svobodné a vážně míněné vůle. Na důkaz souhlasu s celým 

obsahem tohoto reversu připojuji vlastnoruční podpis. 

 

Závodníkům, kteří nedovršili v den závodu 18 let, podepisuje revers jejich zákonný zástupce. 

 

 

Dne …………………… Podpis účastníka soutěže / zákonného zástupce ……………………….…………… 

http://www.arena-vitkovice.cz/atleticka-hala/

