
Ippon Cup 2007 - Duo kata Ju-jitsu 

Kategorie Duo kata Ju-jitsu je zaměřena na demonstraci pokud možno reálných sebeobranných 
kombinací. Soutěžící se brání proti předem dohodnutým útokům, způsob obrany záleží na výběru 
obránce. 

Rozdělení tým ů: 

Této kategorie se mohou zúčastnit závodníci starší 15 let, rozdělení do jednotlivých kategorií bude 
provedeno bez rozdílu pohlaví pouze na základě dosažených technických stupňů. Tým může být tvořen 
dvěma muži, ženami nebo smíšenou dvojicí. 

Během soutěže není možno měnit sestavu týmu, rozdělení úloh ve dvojici (uke - tori) lze během cvičení 
měnit libovolně. 

Soutěžící v týmu jsou hodnoceni společně a jsou také odpovědní jeden za druhého (zranění, chování). 
Během zápasu je jeden tým označen aka (červený) a druhý tým shiro (bílý). Závodníci mají během 
zápasu uvázán pás (šerpu) odpovídající barvy (namísto svého obi). 

Nástup na tatami a pr ůběh zápasu: 

Tým, který má červenou barvu, nastupuje po pravé straně rozhodčích a do boje nastupuje jako první. Při 
vstupu na tatami se závodníci ukloní, poté se postaví na výchozí místa a ukloní se rozhodčím a sobě 
navzájem. Teprve poté mohou zaujmout bojové pozice a na vyzvání hlavního rozhodčího (pokyn hajime - 
začněte) zahájit cvičení. Po ukončení boje se pozdraví navzájem, poté se ukloní rozhodčím a opustí 
tatami na své místo, kde usednou do pozice seiza.  

Poté vše stejným způsobem provede bílý tým. 

Jakmile i druhý tým předvedl svou sestavu, zavolá hlavní rozhodčí oba týmy na střed tatami, kde se 
závodníci postaví do pozice YOI a očekávají verdikt komise rozhodčích.  

Na pokyn hlavního rozhodčího (hantei) všichni rozhodčí zvednou současně nad hlavu praporek s barvou 
dvojice, která dle jejich názoru byla lepší. Zapisovatelé sečtou body (za každý praporek příslušné barvy 
jeden bod) a výsledek zapíší do rozpisu. Po celou dobu demonstrace sestav a během vyhlašování 
výsledků není dovoleno mluvit! 

Po vyhlášení si dvojice navzájem podají ruce, poté se odeberou do výchozích pozic a opustí tatami. 

Průběh sout ěže: 

Trenéři musí zajistit včasnou přítomnost týmu. Pokud tým nenastoupí k zápasu do 2 minut od jeho 
vyhlášení a nedokáže toto zpoždění dostatečně vysvětlit (nevolnost, zranění apod.), může být 
diskvalifikován a do dalšího kola postupuje druhá dvojice. V případě, že lze důvody přijmout jako vážné, je 
možno změnit pořadí bojů. 

Rozhod čí : 

Zápas rozhoduje komise složená ze 3 rozhodčích. Rozhodčí jsou držitelé mistrovských stupňů v Jiu-jitsu, 
Goshindo nebo jiném obdobném boj. uměním. Je nepsaným pravidlem v rámci fair play, že členem 
komise rozhodčích by neměl být trenér týmu, který právě závodí (pokud to počet rozhodčích umožňuje). 

Hodnocení zápasu: 

Útoky i způsob obrany je předem dohodnut a záleží na výběru závodícího týmu.  

Sestava by měla obsahovat 6-10 sebeobranných kombinací, délka cvičení by neměla překročit 90 sekund. 

Útoky i obrana by měly splňovat následující zásady: 
• Údery musejí být silné, avšak s plnou kontrolou, jejich dráha musí být technicky správná. 



• Hody a porazy by měly být provedeny na základě narušení stability soupeře, a to v dostatečné 
rychlosti a s dobrou stabilitou. 

• Páčení a škrcení musí být provedeny tak, aby je porota zřetelně viděla, a dále správným 
způsobem s následným "odklepáním" soupeře. 

• Útok i obrana by měly být vykonány technicky správně při zachování realističnosti. 
• Techniky mohou být prováděny v návaznosti na sebe nebo po postoji kamae. 

Sestava by měla obsahovat obranu proti základním druhům útoků (úchopy, obejmutí, škrcení, údery, 
kopy, popř. útok se zbraní - hůl, nůž), dále by měla být technicky pestrá (využití úderů, kopů, páčení, 
škrcení, porazů, strhů, transportních technik apod.) a neměla by nadměrně obsahovat akrobatické prvky. 

V rámci sestavy by měla být demonstrována připravenost pro boj v postoji i na zemi. 

Kritéria hodnoceni: 
1. Technické provedení kombinací, kontrola soupeře a okolí 
2. Nasazení 
3. Rychlost 
4. Tvrdost 
5. Celkový dojem (realističnost, pestrost technik, estetická stránka, secvičenost, dodržování dojo etikety...) 

Kategorie: 

1. od 15 let, bez rozdílu pohlaví, 6.-4. kyu, popř. začátečníci bez technických stupňů 
2. od 15 let, bez rozdílu pohlaví, 3. kyu a vyšší technické stupně, popř. pokročilí bez technických stupňů 


