
 

 

 

 
 

Všeobecné informácie 

Hostiteľ: Chinese Leisure Sports Administrative Center of General Administration of Sport of P.R.China 

Organizátor: China Rope Skipping Association 

Spoluorganizátor: Shanghai Dajianshi Sports Culture Co., Ltd. 

Pod záštitou: International Jump Rope Union 

Technická podpora: Loop Smart Rope 

Termín: 9. -13. apríl 2020 

Miesto: Chongqing Shizhu Sports Center 

 

 

O oblasti Shizhu 

Oblasť Shizhu sa nachádza v hornom toku južného brehu rieky Yangtze, ktorý sa nachádza na 

východe regiónu Čong-čching. Zdroje cestovného ruchu v okrese Shizhu stelesňujú tri charakteristické 

znaky ekologického ľudového zvyku menšiny Tujia a historické a kultúrne dedičstvo. Shizhu doslova 

znamená „kamenné stĺpy“, ktoré sú pomenované po dvoch veľkých ľudských stĺpoch z prírodného 

kameňa stojacich na vrchu Wanshou. Dva kamenné stĺpy boli kedysi milujúcim párom v rodnom 

milostnom príbehu Romeo a Júlia“.  

 

Ubytovanie 

Ubytovanie je zabezpečené v Tianyao Hotel, ChengDong Road nr. 268,Nanbin Town, Shizhu Tujiazu 

Autonomous County,Chongqing. Tianyao Hotel  je business hotelom na vysokej úrovni  s nádherným 

výhľadom, je situovaný vedľa parku LongZui, rieky Dragon, hory Maoerding a novej vlády. Jeho poloha 

sa stáva výhodnou aj vďaka polohe pri expresnej cesty Shang-Hai-ChongQing. 

 

 

 



Pravidlá súťaže 

1.Pravidlá súťaže China International “Jump Rope King” Championship 2020 budú hodnotené na základe pravidiel národných 
súťaží (verzia 2018).    

2.Poradie súťaže určuje komisia rozhodcov losovaním.   

3.Elektronický systém bude použitý pre súťažné disciplíny SR Speed 30s and SR Speed 3min.  
 

Štruktúra súťaže 

 

 Súťažné disciplíny Vek Muži Ženy Mix 
 

 

Single Rope Speed 30s 

14 √ √  
 

 15-18 √ √  
 

  18+ √ √  
 

Jednotlivci Single Rope Speed 3 min 

14 √ √  
 

15-18 √ √  
 

  18+ √ √  
 

 

Triple unders 

14 √ √  
 

 15-18 √ √  
 

  18+ √ √  
 

 

Double Dutch Speed 60s 

14 √ √ √ 
 

Teamy 

15-18 √ √ √ 
 

 18+ √ √ √ 
 

 

2 X 30s Double Dutch Speed Relay 

14 √ √ √ 
 

 15-18 √ √ √ 
 

  18+ √ √ √ 
 

 

Ranking (hodnotenie) a odmeny 

1.Najvyššie umiestneným trom súťažiacim v každej súťažnej disciplíne budú udelené medaile a diplomy, umiestneným súťažiacim 

na 4.-8. mieste budú udelené diplomy. Ak počet účastníkov bude menší ako 3, budú udelené len diplomy.    

2.Bonus (pred zdanením) bude udelený najvššie umiestneným trom súťažiacim bez ohľadu na kategóriu, a to nasledovne:  

1. miesto: 300 dolárov 
2. miesto: 200 dolárov 
3. miesto: 100 dolárov 

 

 
 

 



3. “Jump Rope King”Championship 

Prvých TOP 20 súťažiacich v súťažných disciplínach pre jednotlivcov budeš mať nárok zúčastniť sa súťaže Jump Rope King. Ranking 

TOP 20 súťažiacich bude založený na súčte jednotlivých výsledkov z disicplín  Single Rope Speed 30s, Single Rope Speed 3 min a 

Triple unders.  Ak budú mať niektorí zo súťažiacich rovnaký celkový ranking, budú sa porovnávať jednotlivé výsledky súťažných 

disciplín jednotlivo. O titul Jump Rope King sa bude súťažiť v druhom kole (Single Rope Speed 30s,Single Rope Speed 3 min a Triple 

unders) a bude sa opätovne hodnotiť. Od 1.miesta po 12.miesto budú pridelené body podľa Tabuľky č.1. Prvých TOP 8 súťažiacich 

postupujú do finále.  

Tabuľka č. 1  

Rank Body 

 1. miesto 13 

 2. miesto 11 

 3. miesto 10 

 4. miesto 9 

 5. miesto 8 

 6. miesto 7 

 7. miesto 6 

 8. miesto 5 

 9. miesto 4 

 10. miesto 3 

 11. miesto 2 

 12. miesto 1 

 

Súťažiacim postupujúcim do finále, čiže umiestneným na 1.– 8. mieste, budú jednotlivo pridelené časy podľa uvedenej Tabuľky č.2. 

Za tento priradený čas je potrebné, aby súťažiaci zvládli predviesť povinnú zostavu.  Víťazom je ten, ktorý najlepšie dokončí za daný 

čas povinnú zostavu.   

Tabuľka č. 2  

Rank Čas 

 1. miesto 120 sekúnd 

 2. miesto 118 sekúnd 

 3. miesto 116 sekúnd 

 4. miesto 114 seconds 

 5. miesto 112 sekúnd 

 6. miesto 110 sekúnd 

 7. miesto 108 sekúnd 

 8. miesto 106 sekúnd 

 

 

Všetci účastníci budú žrebovať, ktorú z povinných zostáv budú predvádzať.  

Videá jednotlivých povinných zostáv nájdete na web stránke Slovenskej rope skippingovej asociácie – www.srsa.sk .   

http://www.srsa.sk/


 

1. miesto – víťaz bude odmenený titulom “Jump Rope King” a odmenou 8000 dolárov !  

2. miesto: 2000 dolárov 

3. miesto: 1000 dolárov 

4. - 8. miesto: 500 dolárov 

 

Účastnícky poplatok: 399 USD/osoba 

Čínska rope skippingová asociácia udeľuje 5 balíčkov zdarma členom IJRU 

vrátane dopravy z/na letisko, lokálnej dopravy, stravy, ubytovania, štartovného a jednodňový výlet do Shizhu. 

Vzhľadom na to, že naša organizácia SRSA získala členstvo IJRU, ponúkame využiť túto možnosť všetkým skipperom 

zo Slovenska.  

 

Počet miest bez zaplatenia účastníckeho balíčku 399 dolárov v prípade účasti detí do 18 rokov: 

  pre skipperov: 3  
  pre delegátov: 2 

 

Počet miest bez zaplatenia účastníckeho balíčku 399 dolárov v prípade účasti iba dospelých: 

  pre skipperov: 4  
  pre delegátov: 1 

 

V prípade neobsadenia plného počtu voľných miest je možné voľné miesto využiť podľa potreby Slovenskej rope 

skippingovej asociácie alebo klubu, ktorý sa tejto súťaže zúčastní. 

 

 

V cene nie sú zahrnuté ostatné nevyhnutné náklady ako letecká doprava, poistenie, lekárska 

prehliadka (lekárska prehliadka musí byť platná 1 rok) a iné nevyhnutné súvisiace poplatky.   

 

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom emailu srsa@srsa.sk najneskôr do 

7.februára 2020! V prípade viac účastníkov ako 4, rozhodujúcim faktorom pre výber využitia miest zdarma budú 

výsledky zo súťaží.  
 

Kontakt : srsa@srsa.sk 

SRSA WEB：www.srsa.sk  

ČRSA WEB：www.crsa.cc  

mailto:srsa@srsa.sk
http://www.srsa.sk/
http://www.crsa.cc/

