TURNAJ MLÁĎAT
MLADŠÍHO ŽACTVA
Datum konání

Místo konání
Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Ostatní rozhodčí
Přihlášky
Startovné
Náklady
Námitky
Předpis
Startují

Systém soutěže
Časový pořad
Sobota – 26.02.2022

Ceny
Poznámka
Informace
Ubytování
Občerstvení

Sobota
26.února 2022

MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ – 2010/2011
MLÁĎATA – 2012/2013
MLÁĎATA – 2014/2015

SK Judo Teplice, Mánesovo náměstí 616/8, 41501 Teplice
Jiří Bláha, Rybniční 155, 41704 Hrob, tel. +420607959550
Deleguje KR ÚK
Deleguje KR ÚK
Do 23.února 2022 na přihlašovacím portálu www.judo-teplice.eu
200,- Kč za závodníka
Závodníci startují na náklady vysílající organizace
U hlavního rozhodčího s vkladem 1.000,- Kč
Závodí se podle platných pravidel juda, SŘ včetně schválených vyjímek a
dodatků SŘ a tohoto rozpisu
MLADŠÍ ŽÁCI
U13 – 2010 / 2011
30 / 34 / 38 / 42 / 46 / 50 / 55 / 60 / 66 / +66 kg
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
U13 – 2010 / 2011
30 / 33 / 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 57 / +57 kg
MLÁĎATA – CHLAPCI A DÍVKY
U11 – 2012 / 2013
KOŤATA – CHLAPCI A DÍVKY
U9 – 2014 / 2015
Hmotnostní kategorie mláďat a koťat budou určena po rozvážení
Určí hlavní rozhodčí na místě, mláďata max. do 6 závodníků
09:00 – 10:00 hodin Vážení
U9 – 2014/2015
U11 – 2012/2013
11:00 hodin
Zahájení soutěže kategorií – U9 / U11
12:00 – 13:00 hodin Vážení U13 – 2010/2011
14:00 hodin
Zahájení soutěže kategorií – U13
1-2-3 místo medaile a diplom, všechna mláďata obdrží diplom.
V každé věkové kategorii bude vyhlášen nejtechničtější závodník.
Soutěž proběhne na 3 tatami
Jiří Bláha +420607959550 , www.judo-teplice.eu
Na tatami za 50 Kč – objednat nejpozději do 23.února 2022
Během soutěže je zajištěno

Ostatní
ustanovení

Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci ( závodníci, trenéři,
doprovod a další organizační pracovníci ) souhlas se:




Zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném
znění pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při soutěži. ČSJu a
pořadatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními
předpisy (zák.č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v
rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje
získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
Zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v
souvislosti s účastí na soutěži v tisku nebo v elektronických médiích.

Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí že:









Se soutěže účastní na vlastní nebezpečí
Je jejich povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi
bezpečnostními pravidly soutěže, a to zejména s tím, že účast na soutěži
může být fyzicky náročná. Dále se zavazuji respektovat a uposlechnout všech
pokynů pořadatele soutěže, respektive osob pořadatelem pověřených k
organizaci soutěže.
ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz)
či majetku účastníka akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše
uvedeným.
Veškeré aktivity a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy
nelze podřadit pod účast na soutěži, jsou jeho soukromou záležitostí. Za
takové jednání a jeho případné následky nenese ČSJu ani pořadatel žádnou
odpovědnost.

Soutěž proběhne za zvýšených hygienických opatření. Všichni
musí dodržet pravidla a opatření pro pořádání turnajů juda
v době pandemie COVID19, vydaná STK ČSJu dne 01.09.2021.

SCHVÁLIL: KSJU STK DNE: 25.01.2022

TEPLICE, DNE: 25.01.2022
ZA SK JUDO JUNIOR TEPLICE
BLÁHA JIŘÍ – ŘEDITEL SOUTĚŽE

