JUDO Příbram, z.s.
Žežická 193, Příbram VII, 261 01, tel. 737 203 786

Vás zve na 2. ročník judistického turnaje o

„POHÁR JUDA PŘÍBRAM“
Rozpis soutěže:
A. Všeobecné ustanovení
1. Pořadatel
2. DATUM KONÁNÍ
3. MÍSTO KONÁNÍ
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí
Zdravotní dozor
Kapacita
Přihlášky (registrace)

10. Startovné

JUDO Příbram, z.s., IČ 48954985
12. 5. 2018
SPORTOVNÍ HALA MĚSTA PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 37, PŘÍBRAM,
vchod od zimního stadionu, parkování viz příloha č. 2 - mapa
MUDr. Radek Bodnár, 737 203 786, predseda@judopribram.cz
Vít Palan, palanv@army.cz
deleguje KSJu – Středočeský kraj
zajistí pořadatel
omezená na 250 soutěžících
přihlašuje oddíl emailem na adresu pokladnik@judopribram.cz
do 10. 5. 2018 na formuláři č. 1, viz příloha
splatné při prezentaci
- pro řádně registrované závodníky 150,- Kč
- pro nepřihlášené závodníky (pouze v případě volné kapacity,
nutné ověřit telefonicky den před konáním soutěže) 200,- Kč

B. Technické ustanovení
11. Předpis

12. Startují

13. Časový pořad

14. Ceny
15. Občerstvení
Verze: 2018/1 (0104)

závodí se dle platných pravidel JUDA, SŘ a tohoto rozpisu,
systém soutěže určí hlavní rozhodčí na místě, soutěž proběhne
na 3 tatami
mláďata – chlapci a dívky U11 ročníky 2008, 2009 dle rozvážení
mladší žáci a žákyně U13 ročníky 2006, 2007 dle hmotnostních
kategorií v SŘJ
starší žáci a žákyně U15 ročníky 2004, 2005 dle hmotnostních
kategorií v SŘJ
kategorie U11, U13
8.00 – 9.00 vážení, 10.30 – zahájení soutěže
kategorie U15
9.00 – 10.00 vážení, 11.30 – zahájení soutěže
U11 – 1. – 3. místo medaile, věcné ceny
U13 + U 15 – 1. místo pohár a medaile, 2. – 3. místo medaile
občerstvení zajištěno po celý den

C. Ostatní ustanovení
16. Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační
pracovníci) souhlas se:
- zpracování a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při soutěži. Pořadatel a ČSJu se
zavazuje nakládat s těmito údaji v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze 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.
17. Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí že:
- soutěže se 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 zavazují
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 či majetku účastníka akce
nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.
- veškeré aktivity a jednání na v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod
účast na soutěži, jsou soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese
ČSJu ani pořadatel žádnou odpovědnost.

D. Rozpis schválili
Středočeský KSJu – Vít Palán

V

dne

MUDr. Radek Bodnár
předseda klubu JUDO Příbram

Přílohy:
- č. 1 - registrační formulář
- č. 2 - pouliční mapa parkovacích míst v okolí sportovní haly
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Registrační formulář
„POHÁR JUDA PŘÍBRAM“
Soutěž dne: 12. 5. 2018
Uzávěrka registrace: 10. 5. 2018
Adresa pro odeslání: pokladnik@judopribram.cz

Kategorie: U11, U13 a U15

Vyplňte čitelně hůlkovým písmen

Jméno klubu:
Kontaktní osoba:
Email / telefon:

Žákyně*
#

Příjmení

Jméno

Rok
narození

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
* křížkem označte odpovídající kategorii každého účastníka
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U11

U13

Žáci*
U15

U11

U13

U15

Váha

Pouliční mapa parkovacích míst v okolí sportovní haly, GPS 49.6801878N, 14.0023353E
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