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ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A NEMISTROVSKÝCH CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ 2011

ÚVOD
Ve všech mistrovských soutěţích judo v ČR v roce 2011 se soutěţí podle platných
pravidel juda včetně změn platných od 1.1.2005, Soutěţního řádu juda, jeho dodatků a
výjimek (SŘJ) a ustanovení tohoto rozpisu.

1. USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŢE ČSJu
1.1

Pořadatel
Mistrovské soutěţe v judu v ČR technicky zajišťují a pořádají oddíly a kluby juda z pověření Českého
svazu juda.
Pořádání jednorázových soutěţí zajišťují oddíly - kluby juda na základě podepsaných dohod a
odsouhlasených pravidel.
U dlouhodobých soutěţí a příslušných kvalifikací technické uspořádání zajišťují oddíly na základě
vylosovaného pořadatelství jednotlivých kol.

1.2

ROZSAH MISTROVSKÝCH SOUTĚŢÍ POŘÁDANÝCH ČSJu
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR :

Muţů a ţen
Veteránů
KATA
Juniorů a juniorek
Dorostenců a dorostenek

Přebor ČR:
Starších ţáků a ţákyň
Mladších ţáků a ţákyň
Kvalifikační soutěž pro MČR muţů
Pro MČR dorostenců a dorostenek
Pro PČR starších ţáků a ţákyň
Pro PČR mladších ţáků a ţákyň
Český pohár
ţen, juniorů a juniorek
DRUŢSTVA
DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE:
JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE:
Mistrovství ČR družstev:
Přebor ČR družstev:
Kvalifikační soutěž o postup:

Extraliga muţů
1. liga muţů
Dorostenecká liga
Ţen a dorostenek
Starších ţáků
Starších ţákyň
do 1. ligy muţů 2012
do dorostenecké ligy 2012
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1.3

HMOTNOSTNÍ KATEGORIE
Muţi:
Ţeny
Junioři:
Juniorky:
Dorostenci:
Dorostenky:
Ţáci starší:
Ţákyně starší:
Ţáci mladší:
Ţákyně mladší:
Pozn.*)

-60, -66, -73, -81, -90, -100, +100kg
-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg
-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100kg
-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg
-46,-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg
-44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg
-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60kg
-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg

Pozn.*)

rozšíření kategorie o -46 kg : pouze pro mistrovské soutěţe jednotlivců.
Start ve vyšší hmotnostní kategorii viz. SŘJ čl. 15.9

1.4 VĚKOVÉ KATEGORIE
Muţi
Ţeny
Junioři 17 - 19 letí
Juniorky 17 - 19 leté
Dorostenci 15 - 16 letí
Dorostenky 15 - 16 leté
Starší ţáci 13 - 14 letí
Starší ţákyně 13 - 14 leté
Mladší ţáci 11 - 12 letí
Mladší ţákyně 11 - 12 leté
Veteráni

narození roku
narozené roku
narození v letech
narozené v letech
narození v letech
narozené v letech
narození v letech
narozené v letech
narození v letech
narozené v letech
dle rozpisu

1991 a starší
1991 a starší
1992-1994
1992-1994
1995–1996
1995-1996
1997-1998
1997–1998
1999-2000
1999–2000

Start ve vyšší věkové kategorii viz. SŘJ čl. 14.2.
Označení věkových kategorií dle EJU:
„M -20“
„M -17“
„Ţ -20“
„Ţ -17“
1.5.

- muţi mladší 20 let - junioři - narození v roce 1992 a mladší
- muţi mladší 17 let - dorostenci - narození v roce 1995 a mladší
- ţeny mladší 20 let - juniorky - narozené v roce 1992 a mladší
- ţeny mladší 17 let - dorostenky - narozené v roce 1995 a mladší

DOBA ZÁPASU
čas:
5 minut
4 minuty
3 minuty
2 minuty

kategorie:
muţi a ţeny jednotl., druţstva muţů EXTRALIGY
druţstva ţen, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky
druţstva muţů 1. LIGY a kvalif.soutěţe o postup do 1.LIGY
starší ţáci, starší ţákyně
mladší ţáci, mladší ţákyně
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1.6.

NÁLEŢITOSTI STARTUJÍCÍCH ZÁVODNÍKŮ
Závodníci jsou povinni prokázat se hlavnímu rozhodčímu soutěţe příslušnými doklady dle SŘJ čl. 7. a 8.

1.7.

KIMONA
Na všech mistrovských a nemistrovských soutěţích jednotlivců, můţe první čtený závodník nastoupit k
utkání v modrém kimonu nebo v bílém s červenou šerpou.
V soutěţi druţstev musí mít první čtené druţstvo jednotná kimona t.j. modrá nebo bílá s červenou
šerpou.
V PLAY OFF EXL první čtené druţstvo musí nastoupit k utkání v modrých kimonech.
Na MČR muţů a ţen, juniorů a juniorek musí prvně čtení závodníci nastoupit v modrém kimonu.
Kimona pro dlouhodobé soutěţe upravuje předpis (Výjimka z pravidel-2011- Příloha č.2-kimona pro
dlouhodobé soutěţe)

1.8.

STARTOVNÉ V MISTROVSKÝCH SOUTĚŢÍCH ČSJu ( mistrovství ČR)
Věková kategorie
Seniorská a juniorská+Veteráni
Dorostenecká
Ţákovská

Jednotlivci
300,- Kč
250,- Kč
250,- Kč

Druţstva (jednorázové soutěţe)
1200,- Kč
1000,- Kč
800,- Kč

Pokud je rozpisem soutěţe stanovena povinnost přihlášení a oddíl-klub nepřihlásí pořadateli mistrovské
soutěţe stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu své závodníky – druţstvo, nebo se nepřihlásí
vůbec, můţe startovat, avšak zaplatí zvýšené startovné dle platných ekonomických směrnic.
Jednorázové startovné v dlouhodobých soutěţích:
za účast druţstva v EXTRALIZE
za účast druţstva v I. LIZE a DOROSTENECKÉ LIZE
1.9.

2.500,- Kč
1.400,- Kč

TITULY, MEDAILE A DIPLOMY
Vítězové ţákovských věkových kategorií v jednotlivých hmotnostních kategoriích příslušné
mistrovské soutěţe získávají titul Přeborník ČR v JUDU pro rok 2011 a obdrţí diplom a medaili.
Vítězové věkových kategorií od dorostu výše v jednotlivých hmotnostních kategoriích příslušné
mistrovské soutěţe získávají titul MISTR ČR v JUDU pro rok 2011 a obdrţí diplom a medaili.
Závodníci a závodnice, kteří se umístí na 2. a 3. místě, obdrţí diplom a medaili. Vítězná druţstva
příslušné jednorázové ţákovské mistrovské soutěţe získávají titul Přeborník ČR v JUDU druţstev
pro rok 2011. Vítězné druţstvo Extraligy a Dorostenecké ligy získává titul MISTR ČR v JUDU
druţstev pro rok 2011 a členové druţstva obdrţí diplom a medaili. Členové druţstev, která skončila na
2. a 3. místě, obdrţí diplom a medaili.

1.10. ROZHODČÍ
Deleguje komise rozhodčích ČSJu.
1.11. SPORTOVNÍ ŘEDITEL SOUTĚŢE (SŘS)
Na mistrovské soutěţe deleguje STK ČSJu sportovního ředitele soutěţe viz. SŘJ čl. 11.2. Sportovní
ředitel soutěţe (+ asistent) je členem sboru rozhodčích.
1.12. NÁMITKY (PROTESTY)
Námitky se podávají podle ustanovení SŘJ čl. 20.
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2. USTANOVENÍ PRO VŠECHNY SOUTĚŢE JEDNOTLIVCŮ
2.1.

2.2.

2.3.

SYSTÉM SOUTĚŢE
Všechny mistrovské soutěţe proběhnou systémem k.o. s dvojitou repasáţí, pokud rozpis nestanoví jinak.
Pokud by v hmotnostní kategorii startovalo 6 a méně závodníků, utkají se tito systémem kaţdý s
kaţdým.
Při účasti 2 závodníků v hmotnostní kategorii bude vítěz určen systémem na 2 vítězné zápasy, získá titul
a bude udělena zlatá a stříbrná medaile.
Pořad soutěţe je stanoven SŘJ čl. 13.
Zlaté skóre - bude uplatněno na soutěţích: MČR muţů a ţen
MČR juniorů a juniorek
MČR dorostenců a dorostenek
ÚHRADA
Účastníci soutěţí startují na vlastní náklady.
Pořadatel hradí náklady na technické uspořádání soutěţe a všechny finanční náleţitosti delegovaným
rozhodčím a činovníkům. Pouţití vlastního vozidla se proplácí podle ustanovení platné ekonomické
směrnice ČSJu.
PŘIHLÁŠKY, UZÁVĚRKY, VYDÁNÍ STARTOVNÍ LISTINY
Na základě rankingu z výsledků kvalifikačních turnajů a krajských přeborů (kategorie muţů, dorostenců
a dorostenek, staršího a mladšího ţactva) provede STK ČSJu uzávěrku a
vydá startovní listinu.
TERMÍNY, UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK A VYDÁNÍ STARTOVNÍ LISTINY
a)
Na soutěţe otevřené se startovní listiny nevydávají. Závodníky musí přihlásit příslušný
administrátor klubu pomocí elektronického systému přihlášek, a to ve stanoveném termínu.
Nepřihlášení závodníci jsou povinni uhradit zvýšené startovné o 50 % ceny základního
startovného. Toto ustanovení se týká mistrovských soutěţí a soutěţí Českého poháru.
b)
Do startovních listin budou zařazeni závodníci dle níţe uvedených pravidel.
c)
Zařazení závodníků ve startovních listinách do hmotnostních kategorií je orientační. Na soutěţi
mohou startovat v hmotnostní kategorii, která odpovídá jejich hmotnosti při váţení před soutěţí.
d)
Startovní listina bude zveřejněna v příslušném termínu na internetových stránkách ČSJu.
OTEVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŢE
MČR ţen
MČR juniorů a juniorek
UZAVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŢE
MČR muţů
MČR dorostenců a dorostenek
PČR starších ţáků a ţákyň
PČR mladších ţáků a ţákyň
- Na základě pořadí v ranking listu ze soutěţí Českého poháru bude při mistrovských soutěţích
prováděno nasazení prvních čtyř závodnic a závodníků.

ROZPISY TURNAJŮ
Rozpisy uvedené v tomto dokumentu jsou informativní. Směrodatný rozpis soutěţe bude vydán na
svazových stránkách www.czechjudo.cz 30 dní před termínem turnaje.
2.4
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3. ČESKÝ POHÁR - NEMISTROVSKÉ KVALIFIKAČNÍ CELOSTÁTNÍ
SOUTĚŢE
ČESKÝ POHÁR - VYBRANÉ SOUTĚŢE V R. 2011:
- Soutěţe Českého poháru (dále jen ČP) jsou kvalifikační soutěţe. Z výsledků těchto soutěţí jsou
závodníkům přiřazeny body do ranking listu. RL má nominační charakter pro postup na uzavřené
MČR, muţů, dorostenců a dorostenek, PČR starších a mladších ţáků a ţákyň (účast na
mistrovských soutěţí ČR pro ţeny, juniory a juniorky je otevřená).
6.únor – USK Praha
Muţi a ţeny
12-13.únor – 1.JC Baník Ostrava
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší a mladší ţáci a ţákyně
26-27.březen – JK Jablonec
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší a mladší ţáci a ţákyně
9.duben – 1.JC Baník Ostrava
Muţi a ţeny
16-17.duben – KJUS Hranice
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší a mladší ţáci a ţákyně
28. květen – pořadatel není určen
Muţi a ţeny
17-18.září – SKKP Brno
Muţi a ţeny, dorostenci a dorostenky, starší a mladší ţáci a ţákyně
15-16. říjen – SK Judo Jihlava
Muţi a ţeny, dorostenci a dorostenky, starší a mladší ţáci a ţákyně
Systém soutěţe:
Všechny vybrané soutěţe proběhnou systémem K.O. s dvojitou repasáţí. Pokud by v hmotnostní
kategorii startovalo 6 a méně závodníků, utkají se tito závodníci kaţdý s kaţdým. Při účasti 2 závodníků v
hmotnostní kategorii, bude vítěz určen systémem na 2 vítězné zápasy. Pořad soutěţe je stanoven SŘJ čl.
13.
V soutěţích ČP bude pro kategorii dorostu, juniorů a juniorek, muţů a ţen uplatněno pravidlo
„Zlaté skóre“.
Na soutěţích ČP mají reprezentační trenéři právo nasazovat vybrané závodníky.
Technické ustanovení soutěţe:
Soutěţe Českého poháru:
 musí být uspořádány minimálně na 4 tatami
 na soutěţi bude pouţit Care Systém
 účastníci se musí elektronicky přihlásit
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Úhrada:
Závodníci startují na vlastní náklady (odd,/klubů). Náklady na technické uspořádání hradí
pořadatel. Pořadatel hradí náklady delegovaným rozhodčím a delegovaným členů STK.
Poznámka: Na kaţdou soutěţ musí pořadatel ve spolupráci se sportovním ředitelem ČSJu (dále jen SŘ
ČSJU) vypracovat řádný rozpis v souladu se SŘJ. Tento rozpis podléhá schválení SŘ ČSJu.
SYSTÉM POSTUPU NA UZAVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŢE
PČR mladších ţáků a ţákyň
Na uzavřený PČR mladších ţáků a ţákyň postupují závodníci v kaţdé hmotnostní kategorii dle
pořadí v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níţe uvedené tabulce.
PČR starších ţáků a ţákyně
Na uzavřený PČR starších ţáků a ţákyň postupují závodníci v kaţdé hmotnostní kategorii dle
pořadí v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níţe uvedené tabulce.
MČR dorostenců a dorostenek

Na uzavřený MČR dorostu postupují závodníci v kaţdé hmotnostní kategorii dle pořadí
v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níţe uvedené tabulce.
Dále na uzavřenou soutěţ MČR postupují finalisté PČR starších ţáků a ţákyň (pokud splňují
podmínku startu ve vyšší věkové kategorii. – v souladu se SŘJ čl. 14.2).
MČR muţů

Na uzavřený MČR muţů postupují závodníci v kaţdé hmotnostní kategorii dle pořadí
v redukovaném ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách je v níţe uvedené tabulce.
Dále na uzavřenou soutěţ MČR postupují finalisté MČR juniorů a juniorek (pokud splňují
podmínku startu ve vyšší věkové kategorii. – v souladu se SŘJ čl. 14.2).
Divoké karty

V muţské kategorii můţe kaţdý kraj navrhnout divokou kartu pro významného závodníka
(reprezentant, bývalý reprezentant), který se nezúčastnil kvalifikačních soutěţí. Pouţití těchto „divokých
karet“ pro MČR muţů schvaluje rada reprezentace.
Počet postupujících z RL v jednotlivých vahách:
*
Muţi
Dorostenci ** Dorostenky**
Váha
60 kg
66 kg
73 kg
81 kg
90 kg
100 kg
+100 kg

*
**
**

RL
16
24
30
30
30
24
16

Váha
46 kg
50 kg
55 kg
60 kg
66 kg
73 kg
81 kg
90 kg
+90 kg

RL
16
24
30
30
30
30
24
16
16

Váha
44 kg
48 kg
52 kg
57 kg
63 kg
70 kg
+70 kg

RL
16
16
24
30
30
24
16

St. ţáci
Váha
34 kg
38 kg
42 kg
46 kg
50 kg
55 kg
60 kg
66 kg
73 kg
+73 kg

St. ţákyně
RL
8
24
32
32
32
32
24
16
16

+ 2 finalisté MČR juniorů v kaţdé váze
+ 2 finalisté PČR starších ţáků v kaţdé váze
+ 2 finalisté PČR starších ţákyň v kaţdé váze
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Váha
36 kg
40 kg
44 kg
48 kg
52 kg
57 kg
63 kg
+63 kg

RL
16
24
24
24
24
24
16
16

Mladší ţáci
Váha
27 kg
30 kg
34 kg
38 kg
42 kg
46 kg
50 kg
55 kg
60 kg
+60 kg

RL
16
16
24
24
24
24
24
16
16
16

Mladší
ţákyně
Váha
28 kg
32 kg
36 kg
40 kg
44 kg
48 kg
52 kg
57 kg
+57 kg

RL
16
16
24
24
24
24
24
16
16
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RANKING LIST
-

-

-

-

-

-

Pro všechny věkové kategorie je vytvořen „ranking list“ (dále RL). Bodování je prováděno za
umístění a vítězná utkání z těchto soutěţí:
 kvalifikačních soutěţ Českého poháru
 krajský přebor
Závodník je bodován za:
 umístění na bodované příčce (za podmínky alespoň jednoho vyhraného zápasu v soutěţi)
 vítězné utkání ve výše uvedených soutěţích
Bodování jednotlivce na kvalifikačních soutěţích je absolutní a není limitující, v jaké hmotnostní
kategorii bude závodník startovat. To znamená, ţe závodník můţe v ranking listu bodovat
v několika hmotnostních kategoriích.
Body z jednotlivých postupových soutěţí se budou v kaţdé hmotnostní kategorii sčítat.
Pořadí pro postup na mistrovské soutěţe je tvořeno z tzv. „redukovaného RL“ (dále RRL). Tento
RRL je tvořen tak, ţe se danému závodníku sečtou všechny získané body a započtou se do
váhové kategorie, ve které závodník startoval na poslední bodované soutěţi.
Do 10 dnů od konání poslední kvalifikační soutěţe správce ranking listu (SŘ ČSJu) zveřejní
ranking list na webových stránkách ČSJu v konečné podobě.
RRL pro jednotlivé věkové kategorie bude neměnný 7 dnů před mistrovskou soutěţí PČR
mladších a starších ţáků a ţákyň a MČR muţů, dorostenců a dorostenek.
Na základě konečného pořadí v RRL bude SŘ ČSJu vytvořena startovní listina pro mistrovskou
soutěţ.
V případě, ţe závodník/ce splňující start na uzavřeném MČR muţů, dorostenců a dorostenek a
PČR mladších a starších ţáků a ţákyň nebude moci z nějakého důvodu startovat, zůstává toto
místo neobsazeno.
Ranking list pro všechny kategorie je veřejně dostupný na svazovém webu.

SYSTÉM BODOVÁNÍ PRO RANKING LIST
Pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
Vyhrané utkání

Český
pohár
10 bodů
8 bodů
6 bodů
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod_

Krajský
přebor
5 bodů
3 body
1 bod_

0,5 bodu
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4. INFORMATIVNÍ ÚDAJE K SOUTĚŢÍM JEDNOTLIVCŮ
MISTROVSTVÍ ČR - MUŢI A ŢENY
MUŢI – UZAVŘENÁ SOUTĚŢ, ŢENY - OTEVŘENÁ SOUTĚŢ

Všeobecné ustanovení


Pořadatel:

SKP Judo Jičín



Datum konání:

5.listopadu 2011 – sobota

Technické ustanovení


Časový pořad:

Sobota 5.11 2011
8:00 – 9:30 - prezentace a váţení
9:30 – 10.00 - losování
10:00 – zahajovací ceremoniál
10:30 – zahájení soutěţe



Hm. Kategorie:

muţi:
ţeny:



Startovné:

300,-Kč



Startují:

Na základě pořadí v RRL muţi, junioři a dorostenci a junioři – finalisté MČR
juniorů dle SŘJ
Otevřená soutěţ pro ţeny, juniorky a dorostenky dle SŘJ

-60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg
-48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ - MUŢI A ŢENY
OTEVŘENÁ SOUTĚŢ
Všeobecné ustanovení


Pořadatel:

Sokol Praha Vršovice



Datum konání:

10.září 2011

Technické ustanovení


Časový pořad:



Startovné:

300,-Kč (nepřihlášení závodníci 450,- Kč)



Startují:

muţi a ţeny ve věkových kategoriích daných zvláštním rozpisem

bude upřesněn samostatným rozpisem soutěţe
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A JUNIOREK
– otevřená soutěţ
Všeobecná ustanovení


Pořadatel:

SKP Judo Jičín



Datum konání:

2. dubna 2011 - sobota




Místo konání:
Ředitel soutěţe:



Přihlášky:

Jičín, Sportovní areál Jičín, Revoluční 863
p. Josef Letošník, Kosmonautů 833, 506 01 Jičín
Tel./Fax.:
493 539231
mobil:
723 866413
e-mail:
letosnik.judojicin@tiscali
Je třeba zaregistrovat do 30. března 2011 na
www.czechjudo.cz



Ubytování:
Informace:

Moţné objednat do 25.března 2011 na adresu ředitele soutěţe
Na adrese ředitele soutěţe



Technická ustanovení


Časový pořad:

Sobota 2.4 2011
8:00 – 9:30 - prezentace a váţení
9:30 – 10.00 - losování
10:00 – zahajovací ceremoniál
10:30 – zahájení soutěţe



Hm. Kategorie:



Hlavní rozhodčí:

junioři: -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg
juniorky: -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg
dle delegace KR



Startovné:

300,-Kč (nepřihlášení závodníci 450,- Kč)



Předpis:

Soutěţí se podle platných pravidel, soutěţního řádu a tohoto rozpisu.



Startují:

Junioři ročník 1992 – 1994, dorostenci dle SŘJ
Juniorky ročník 1992 – 1994, dorostenky dle SŘJ



Podmínky účasti:

Platný průkaz judo, licenční známka pro rok 2011, platná lék. prohlídka



Poznámka :

Soutěţ proběhne na 4 tatami
Prvně čtení závodníci musí nastoupit v modrém kimonu.
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
DOROSTENCŮ A DOROSTENEK
- uzavřená soutěţ
Všeobecná ustanovení


Pořadatel:

Dosud neurčen



Datum konání:

19.listopadu 2011

Technická ustanovení


Časový pořad:



Hm. Kategorie:



Startovné:

Sobota 19.11.2011
8:00 – 9:30 - prezentace a váţení
9:30 – 10.00 - losování
10:00 – zahajovací ceremoniál
10:30 – zahájení soutěţe
Dorostenci:
Dorostenky:
250,-Kč

-46,-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg
-44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg



Startují:
Na základě konečného pořadí v RRL dorostenci ročník 1995 – 1996 a
finalisté z PČR starších ţáků (splňující start ve vyšší věkové kategorii dle SŘJ).
Na základě konečného pořadí v RRL dorostenky ročník 1995 – 1996 a
finalistky z PČR starších ţákyň (splňující start ve vyšší věkové kategorii dle SŘJ).

PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍ ŢÁCI A ŢÁKYNĚ
– uzavřená soutěţ
Všeobecná ustanovení


Pořadatel:



Datum konání:

1.JC Baník Ostrava
29.říjen 2011

Technická ustanovení


Časový pořad:



Hm. Kategorie:

Sobota 6.11.2011
8:00 – 9:30 - prezentace a váţení
9:30 – 10.00 - losování
10:00 – zahajovací ceremoniál
10:30 – zahájení soutěţe
Ţáci starší: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg
Ţákyně starší: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg



Startovné:

250,-Kč



Startují:

Na základě konečného pořadí v RRL starší ţáci a ţákyně ročník 1997 – 1998.
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PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY MLADŠÍ ŢÁCI A ŢÁKYNĚ
– uzavřená soutěţ


Pořadatel:

SJ Litoměřice



Datum konání:

sobota 12. listopadu 2011

Technická ustanovení


Časový pořad:

Sobota 12.11 2011
8:00 – 9:30 - prezentace a váţení
9:30 – 10.00 - losování
10:00 – zahajovací ceremoniál
10:30 – zahájení soutěţe



Hm. Kategorie:

Ţáci mladší: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60kg
Ţákyně mladší: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57kg



Startovné:

250,- Kč



Startují:

Na základě konečného pořadí v RRL mladší ţáci a ţákyně
ročník 1999-2000
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5. USTANOVENÍ PRO DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŢE
DRUŢSTEV
4.1.

DLOUHODOBÉ SOUTĚŢE
- Mistrovství ČR druţstev muţů - EXTRALIGA muţů
- I. liga druţstev muţů + kvalifikace
- Mistrovství ČR druţstev dorostenců - Dorostenecká liga + kvalifikace

4.2.

SYSTÉM SOUTĚŢE
EXTRALIGA – MUŢI
dlouhodobá soutěţ, která pro 10 druţstev proběhne turnajovým způsobem 2 termíny jaro - 2
termíny podzim.
Zvláštní ustanovení:
- Utkání EXL mohou skončit nerozhodným výsledkem – hikiwake. Pravidlo „ZLATÉ SKÓRE“
v souladu s platným SŘJ bude uplatněno pouze pro PLAY OFF Extraligy.
- Pro EXL platí při váţení tolerance 1 kg. Tato váhová tolerance neplatí pro kolo PLAY OFF!
- Úprava reklamní plochy pro kimona – viz. příloha tohoto rozpisu.
- Rozměry tatami pro utkání EXL: 7x7 m zápasová plocha, 3 m bezpečnostní plocha, 4 m mezi
tatami
- Start cizinců v Play Off a ve IV.kole sestupové skupiny je moţný pouze za předpokladu, ţe
cizinec nastoupil alespoň k jednomu zápasu v některém z předcházejících kol. Start cizinců je
moţný dle čl. 7.11. SŘJ.
- Pořadatel PLAY OFF musí splnit tyto podmínky:
 zajištění internetové přípojky pro on-line přenos (2Mb/s upload, download)
 LCD ukazatel
 Care systém s obsluhou kamery
 instalace reklamních panelů
- kaţdé druţstvo, účastnící se PLAY OFF musí mít vytvořen banner s názvem druţstva
-

a) jarní část :
Druţstva jsou rozdělena do dvou skupin dle jejich umístění v EXL 2010, doplněna o postupující
druţstvo z I. LIGY 2010 dle následujícího klíče:
Skupina A – 1, 10, 3, 8, 5
Skupina B – 2, 9, 4, 7, 6.
Druţstva se ve svých skupinách utkají kaţdé s kaţdým v obou jarních turnajích.
Startují druţstva:

1
2
3
4
5

Skupina „A“
USK Praha
PSK Hradec Králové
.A.S.A. Litoměřice
JC Plzeň
JK Olomouc

1
2
3
4
5
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Losování nasazovacích čísel a pořadatelství bude provedeno na poradě STK 17. ledna 2011. Losování
pořadatelství kvalifikační skupiny do PLAY OFF a sestupové skupiny provede STK na své poradě v
červnu 2011. Přednostní právo na uspořádání PLAY OFF má vítěz EXL 2010 USK Praha, a to za
předpokladu splnění podmínek stanovených STK.
b) podzimní část:
1. Druţstva, která skončí v jarní části skupiny A a B na 1. - 3.místě, vytvoří postupovou skupinu do
PLAY OFF, kde se utkají kaţdé s kaţdým 1x (první podzimní termín).
Body z jarní části se do kvalifikační skupiny nezapočítávají.
Druţstva z obou skupin získávají do kvalifikační skupiny tuto bodovou bonifikaci:
Za 1. místo - 3 body, za 2. místo - 2 body a za 3. místo - 1 bod.
Nasazovací čísla do kvalifikační skupiny:
A1 – 5
B1 – 6
A2 - 3
B2 - 4
A3 – 1
B3 - 2
Postup: do PLAY OFF postupují druţstva, která skončila na 1. - 4. místě.
Pro druţstva, která se umístila na 5. a 6. místě, soutěţ skončila a je to jejich konečné pořadí v
EXL 2011.
Pozn.: Po skončení posledního utkání v kvalifikační skupině provede zástupce STK
(hl.rozhodčí) na místě losování způsobu nasazení do PLAY OFF („ A“ - „B“ ).
PLAY OFF (druhý podzimní termín) Finálová skupina - finalisté bojují o 1. a 2. místo, poraţení
semifinalisté o 3. a 4.místo
NASAZENÍ „A“
1. místo z post. skupiny
4.místo z post.skupiny
2. místo z post.skupiny
3.místo z post.skupiny

NASAZENÍ „B“
1. místo z post. skupiny
3.místo z post.skupiny
2. místo z post.skupiny
4.místo z post.skupiny

Postup: Finalisté EXL PLAY OFF mají právo startovat v Evropském poháru.
Ocenění druţstev za pořadí v PLAY OFF:
1.místo - 20.000,- Kč, 2. místo - 15.000,- Kč, 3.místo - 10.000,- Kč, 4.místo - 5000,- Kč
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2. Druţstva, která skončila v jarní části skupiny A a B na 4. a 5.místě, vytvoří sestupovou skupinu, kde se
utkají kaţdé s kaţdým v obou turnajích podzimní části. Výsledky z jarní části se nezapočítávají.
Druţstva, která v jarní části obou skupin skončila na 4. místě, získávají do podzimní části bonifikaci 1
bod.
Pořadník utkání v sestupové skupině pro oba turnaje:
A4-B5
B4-A5
A4-B4
B5-A5
A4-A5
B5-B4
Sestup:
Poslední druţstvo v konečném pořadí ve skupině sestupuje do 1.LIGY 2012.
Pozn.: Turnaje EXL ve skupinách jarní části a podzimní kvalifikační skupiny proběhnou na 2
TATAMI, PLAY OFF a sestupové skupiny podzimní části na 1 tatami.
Závodníci startující v EXL, kteří jsou v juniorské věkové kategorii mohou startovat v jednotlivých
kolech soutěţe i ve vyšší hmotnostní kategorii dle čl. 15.9.2.

I. LIGA- MUŢI
- Dlouhodobá soutěţ, která pro 12 druţstev proběhne turnajovým způsobem jaro – podzim.
Zvláštní ustanovení:
- Pro I.ligu platí při váţení tolerance 1 kg. Tato váhová tolerance neplatí pro kvalifikační kolo!
- Utkání v I.lize mohou skončit nerozhodným výsledkem – hikiwake.
- Úprava reklamní plochy pro kimona – viz. příloha tohoto rozpisu
- Rozměry tatami pro utkání I.ligy: 7x7 m zápasová plocha, 3 m bezpečnostní plocha, 4 m mezi
tatami
a) jarní část:
v jarních 2 kolech jsou druţstva rozdělena do dvou skupin dle územní příslušnosti a utkají
se systémem kaţdý s kaţdým v obou turnajích.
b) podzimní část:
Druţstva, která skončí v jarní části skupin A a B na 1. aţ 3. místě, vytvoří finálovou
skupinu (šest druţstev). Druţstva, která skončí v jarní části skupin A a B na 4. aţ 6.
místě, vytvoří skupinu sestupovou (šest druţstev).
Podzimní kola proběhnou ve dvou termínech, kde se ve skupinách utkají druţstva kaţdé s
kaţdým v obou turnajích. Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají. Druţstva
v obou skupinách získávají pro podzimní část tuto bodovou bonifikaci:
1. a 4. místo
2. a 5. místo
3. a 6. místo

3 body
2 body
1 bod

Losování nasazovacích čísel a pořadatelství pro jarní část bude provedeno 17. ledna 2011. Pořadatelé
turnajů pro podzimní část budou vylosováni na poradě STK v červnu 2011.

Strana 15 (celkem 24)

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A NEMISTROVSKÝCH CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ 2011

Nasazení pro podzimní část:
FINÁLOVÁ SKUPINA A1 – 5
B1 – 6
A2 – 3
B2 - 4
A3 – 1
B3 - 2

dle umístění:

SESTUPOVÁ SKUPINA
A4 – 5
B4 - 6
A5 – 3
B5 - 4
A6 – 1
B6 - 2

Startují druţstva:
Skupina „A“
1
2
3
4
5
6

SK Judo Č.Budějovice
Tatran Prachatice
TJ VTŢ Chomutov
JC Štola Praha
Sparta Praha
SJ Litoměřice „B“

Skupina „B“
1
2
3
4
5
6

SKP Judo Jičín
Sokol H. Králové
Ţelezo Hranice
TSC Turnov
PSK H.Králové
BeF Home Blansko

Postup a sestup: První druţstvo finálové skupiny postupuje do EXL r. 2012. Druţstva, která skončí na 5.
a 6. místě sestupové skupiny, sestupují do kvalifikační soutěţe o postup do 1. ligy 2012.
Poznámka: Soutěţ proběhne na 2 tatami.

DOROSTENECKÁ LIGA
- Dlouhodobá soutěţ, která pro 12 druţstev proběhne turnajovým způsobem jaro – podzim.
Zvláštní ustanovení:
- Úprava reklamní plochy pro kimona – viz. příloha tohoto rozpisu
- Rozměry tatami pro utkání DL: 7x7 m zápasová plocha, 3 m bezpečnostní plocha, 3 m mezi
tatami
- soutěţ proběhne na 2 tatami. Pro DL je schválena tato výjimka z pravidel:
- při splnění ustanovení Dodatku ČSJu k čl. 1 písm. c) nemusí být splněna podmínka čl. 1, aby
kolem zápasiště byl volný prostor do vzdálenosti 50 cm.
a) jarní část:
V jarních 2 kolech jsou druţstva rozdělena do dvou skupin dle územní příslušnosti a utkají se
systémem kaţdý s kaţdým v obou turnajích.
Utkání v DL mohou skončit nerozhodným výsledkem – hikiwake.
b) podzimní část:
Druţstva, která skončí v jarní části skupin A a B na 1. aţ 3. místě, vytvoří finálovou skupinu (šest
druţstev). Druţstva, která skončí v jarní části skupin A a B na 4. aţ 6. místě, vytvoří skupinu
sestupovou (šest druţstev).
Podzimní kola proběhnou ve dvou termínech, kde se ve skupinách utkají druţstva kaţdé s
kaţdým v obou turnajích. Body z jarní části se pro podzimní část nezapočítávají. Druţstva v obou
skupinách získávají pro podzimní část tuto bodovou bonifikaci:
1. a 4. místo
3 body
2. a 5. místo
2 body
3. a 6. místo
1 bod
Losování nasazovacích čísel a pořadatelství pro jarní část bude provedeno 21. ledna 2011.
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Nasazení pro podzimní část:
FINÁLOVÁ SKUPINA
A1 – 5
B1 – 6
A2 – 3
B2 – 4
A3 – 1
B3 – 2

dle umístění:

SESTUPOVÁ SKUPINA
A4 – 1
B4 - 2
A5 – 3
B5 - 4
A6 – 5
B6 - 6

Pořadatelé turnajů pro podzimní část budou vylosováni na poradě STK v červnu 2011.

Startují druţstva:
Skupina „A“

Skupina „B“

1

SJ Litoměřice

1

JK Olomouc

2

JK Liberec

2

SK KP Brno

3
4

USK Praha
JC Plzeň

3
4

Železo Hranice
SKP Judo Jičín

5

Tatran Prachatice

5

JC Baník Ostrava

Druţstva jsou sloţena ze závodníků dorostenců nar. v letech 1995 - 1996, juniorů nar. v roce 1994 a
starších ţáků ve smyslu ustanovení SŘJ.
Sestup: druţstva, která skončí na 5. a 6. místě sestupové skupiny, sestupují do kvalifikační soutěţe o
postup do dorostenecké ligy 2012.
4.3.

POŘADÍ UTKÁNÍ DRUŢSTEV
V EXL, v I.lize a DL se druţstva v jarní části v obou skupinách utkají v pořadí dle SŘ čl. 16.4.1.
Nasazení druţstev pro podzimní kola Extraligy muţů, 1. ligy muţů a Dorostenecké ligy pořadím po jarní
části.

4.4.

POŘADATELÉ A MÍSTA UTKÁNÍ
Budou určeni na schůzi STK a ligových oddílů/klubů 17. ledna 2011.

4.5.

ÚHRADA
Všechny náklady spojené s účastí v EXL., I.lize, DL a příslušných kvalifikacích hradí TJ, oddíly a
kluby z vlastních prostředků.
Přihláškou do soutěţe se všechny oddíly zavazují k úhradě alikvotního podílu z celkového nákladu.
Alikvotní část jsou níţe uvedené náklady dělené počtem hostujících druţstev. Alikvotní část musí
oddíl zaplatit i při neúčasti.
Pořádající oddíl můţe účtovat skutečné náklady na rozhodčí, časoměřiče, reg. výsledkové tabule a
lékaře. Jako paušální náklady za pronájem tělocvičny uhradí oddíly částku 300,- Kč za přihlášený
oddíl. Účtovanou částku, která podléhá kontrole, uhradí účastnické oddíly do dvou týdnů po obdrţení
vyúčtování.
Pořadatelé jsou povinni k faktuře přiloţit rozpis nákladů, jehoţ kopii zašlou do sekretariátu ČSJu.
 Úhrada za lékaře je stanovena na 800,- Kč. Tuto částku pořádající oddíl/klub rozpočítá do
alikvotního podílu zúčastněným druţstvům. Náklady za lékaře nad stanovenou částku hradí
pořadatel.
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4.6.

PŘEDPIS
a) Všichni závodníci musí být členy TJ, oddílu/ klubu, za který startují, nebo mají povolené hostování
ve smyslu článku 7.10 SŘJ.
Start závodníků, kteří se uvedením na základní soupisce dle čl. 4.7. tohoto rozpisu nebo třetím
startem v EXL., 1L a DL stanou kmenovými příslušníky druţstva ve smyslu čl. 1.2 přestupního řádu
juda se řídí příslušnými ustanovení Přestupního řadu juda (článek 1 Přestupního řádu juda).
Výjimka je povolena v souladu s přestupním řádem.
b) Závodník můţe být do sestavy druţstva zapsán pouze v té hmotnostní kategorii, v níţ byl oficiálně
odváţen a nebo v nejbliţší vyšší. (v souladu se SŘJ čl. 15.9.).
c) V sestavě druţstva pro utkání musí být obsazeny všechny hmotnostní kategorie.
Neobsazení některé je moţné jen tehdy, nemá-li druţstvo ţádného závodníka oficiálně zváţeného v
dané váze nebo ve váze nejbliţší niţší.
Pokud druţstvo zváţeného závodníka má a příslušnou hmotnostní kategorii jím neobsadí, nesmí jiţ
být tato hmotnostní kategorie v dalších utkáních obsazena.
Pokud druţstvo nemá plný počet závodníků a tím některou hmotnostní kategorii neobsadí, nemůţe
jiţ tuto hmotnostní kategorii (střídavý posun v sestavě) v dalších utkáních obsazovat.
d) Závodník, který byl zapsán do sestavy druţstva, můţe být v dalších utkáních kdykoliv vystřídán.
Jestliţe závodník zapsaný v sestavě druţstva v utkání nenastoupí, nemůţe jiţ v dalším utkání turnaje
startovat.
e) V kvalifikační soutěţi do DL se závodníci postupujících druţstev stávají kmenovými příslušníky
druţstva, za které v této kvalifikaci startovali.
f) Počet vystřídaných závodníků v turnaji a počet členů druţstva k zápisu a váţení není omezen.
Podmínkou je splnění všech ustanovení tohoto rozpisu.
g) Start cizinců je moţný dle čl. 7.11. SŘJ.
h) Pořadatel musí zajistit elektronickou časomíru pro všechna kola DL, I.ligy a EXL včetně kvalifikací.

4.7.

PODMÍNKA ÚČASTI
a) Nejpozději do 17.1 2011 zaslat přihlášku do soutěţe potvrzenou TJ, oddílem/klubem juda.
b) S přihláškou zaslat doklad o zaplacení jednorázového startovného dle čl. 1.8 tohoto rozpisu (příp.
doklad předloţit před losováním na poradě STK – kopie výpisu z účtu, sloţenky apod. nebo zaplatit
hotově).
c) Do 17.1.2011 zaslat vyplněnou a potvrzenou základní soupisku se sedmi závodníky u EXL a 1L
muţů a osm u DL (zaslat ČSJu). Současně se soupiskou předloţit průkazy juda závodníků
uvedených na soupisce, ve kterých STK označí příslušnou ligovou soutěţ 2011.
V průběhu soutěţe mohou v jednotlivých utkáních nastoupit i závodníci neuvedení v základní
soupisce, pokud splňují podmínky tohoto rozpisu. Tito mají moţnost startovat i v dalších druţstvech
své TJ v niţších soutěţích, pokud se třetím startem v EXL, I.L. a DL nestanou kmenovými
příslušníky ligového druţstva dle čl. 4.6. tohoto rozpisu.
d) Pořadatelské oddíly jsou povinny zajistit podmínky dle čl. 4.11. tohoto rozpisu.
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4.8.

HODNOCENÍ VÝSLEDKU
a) Pro hodnocení výsledků platí ustanovení článku 17.2. SŘJ.
b) Pořadí druţstev rozhodují kriteria článku 17.2.9. SŘJ.

4.9.

KONTUMAČNÍ VÝSLEDKY A POŘÁDKOVÉ POKUTY
Kontumační výsledky dle SŘJ čl. 17.3. a pořádkové pokuty dle SŘJ čl.21 se udělují druţstvům, která
porušila ustanovení tohoto rozpisu nebo SŘJ. Výši pokut stanoví platné Ekonomické směrnice ČSJu.

4.10. NÁLEŢITOSTI DRUŢSTEV A POVINNOSTI VEDOUCÍCH DRUŢSTEV
Stanoví SŘJ čl. 7. a 8.
4.11

POVINNOSTI POŘADATELE
- zaslat 20 dnů před termínem turnaje nabídku (oddílům, STK, KR)
- vyhotovit pořadník zápasů pro KR a trenéry druţstev
- jmenovat hlasatele a zapisovatele turnaje
- k faktuře za náklady na technické uspořádání přiloţit rozpis fakturovaných nákladů a jeho kopii
zaslat na STK ČSJu
- ostatní povinnosti viz SŘJ kapitola 9

4.12. POVINNOSTI HOSTUJÍCÍHO ODDÍLU
Stanoví SŘJ kapitola 10.
4.13.

ROZHODČÍ A JEJICH POVINNOSTI
Komise rozhodčích ČSJu deleguje na kaţdý turnaj sbor rozhodčích, jejich povinnosti stanoví SŘJ čl. 12.

4.14. POŘAD SOUTĚŢE
Stanoví SŘJ kapitola 13.
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6. USTANOVENÍ PRO JEDNORÁZOVÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŢE
DRUŢSTEV
5.1.

SYSTÉM SOUTĚŢE
Všechny mistrovské soutěţe proběhnou skupinovým systémem. Pokud se na soutěţ dostaví šest a
méně druţstev, utkají se tato druţstva systémem kaţdé s kaţdým v jednom kole. Druţstva vybojují
utkání o 3. a 4. místo.
Pravidlo „Zlaté skóre“ v souladu s platným SŘJ bude uplatněno při MČR družstev žen a dorostenek.

5.2.

PŘEDPIS
a)
Závodník můţe být do sestavy druţstva zapsán pouze v té hmotnostní kategorii, v níţ byl
oficiálně odváţen nebo v nejbliţší vyšší (mimo ţákovské kategorie).
b)
V sestavě druţstva pro utkání musí být obsazeny všechny hmotnostní kategorie. Neobsazení
některé je moţné jen tehdy, nemá-li druţstvo ţádného závodníka oficiálně zváţeného v dané
váze nebo ve váze nejbliţší niţší.
Pokud druţstvo zváţeného závodníka má a příslušnou hmotnostní kategorii jím neobsadí, nesmí
jiţ být tato hmotnostní kategorie v dalších utkáních obsazena.
Pokud druţstvo nemá plný počet závodníků a tím některou hmotnostní kategorii neobsadí,
nemůţe jiţ tuto hmotnostní kategorii (střídavý posun v sestavě) v dalších utkáních obsazovat.
c)
Závodník, který byl zapsán do sestavy druţstva, můţe být v dalších utkáních kdykoliv vystřídán.
Jestliţe závodník zapsaný v sestavě druţstva v utkání nenastoupí, nemůţe jiţ v dalším utkání
startovat.
d)
Počet vystřídaných závodníků v soutěţi a počet členů druţstva k zápisu a váţení není omezen.
Podmínkou je splnění všech ustanovení tohoto rozpisu.
e)
Start cizinců je moţný dle čl. 7.9. SŘJ.
*.Pozn.:

Druţstva dorostenců a dorostenek jsou sloţena ze závodníků nar. v letech 1995 - 1996,
juniorů a juniorek nar. v roce 1994 a starších ţáků a ţákyň ve smyslu ustanovení SŘJ.

5.2.

ROZHODČÍ A SPORTOVNÍ ŘEDITEL SOUTĚŢE
Viz bod 1.9. a 1.10 tohoto rozpisu.

5.3.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Viz bod 4.8. tohoto rozpisu.
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7. INFORMAČNÍ ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM SOUTĚŢÍM DRUŢSTEV
Mistrovství České republiky druţstev dorostenek, ţen a starších ţákyň
Otevřená soutěţ

Všeobecná ustanovení


Není určen

Pořadatel:

 Datum konání:

8. říjen (sobota) 2011 - druţstva st. ţákyň, druţstva dorostenek
a druţstva ţen

Technická ustanovení


Časový pořad:

Sobota 8.10.2011
8:00 - 9:00 - prezentace, váţení závodnic
9:00 - 9:30 – losování
10:00 - zahájení soutěţe (pořadí utkání určí SŘ dle počtu účastníků)



Startovné:

Druţstva st. ţákyň - 800,-Kč
Druţstva dorostenek - 1.000,- Kč
Druţstva ţen - 1200,- Kč



Startují:

Starší ţákyně narozené v roce 1997 - 1998

Dorostenky narozené v letech 1995 – 1996
Ţeny narozené v roce1991 a starší
Start ve vyšší věkové kategorii viz. SŘJ čl. 14.2.

Přebor České republiky starších ţáků druţstev
Otevřená soutěţ

Všeobecná ustanovení


Pořadatel:

SKP Benešov



Datum konání:

26.listopad 2011

Technická ustanovení


Časový pořad:

Sobota 26.11 2011
10:00 – 11:00 - prezentace, váţení
11:00 - 11:30 – losování
12:00 - zahájení soutěţe



Startovné:

800,-Kč



Startují:

Starší ţáci narození v roce 1997 - 1998

Strana 21 (celkem 24)

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A NEMISTROVSKÝCH CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ 2011

KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŢ O POSTUP DO I. LIGY 2012 - MUŢI






Datum konání:
Startují:

26. Listopad 2011
Vítězná druţstva krajů
+ dvě sestupující druţstva z I.ligy 2011
Postup:
Prvá dvě druţstva postupují do I.ligy 2012
Poznámka: Uzávěrka přihlášek KSJu je 20.11.2011
Oddíly jsou povinni přihláškou potvrdit svojí účast v kvalifikační soutěţi nejpozději do termínu
uzávěrky přihlášek. Přihláška bude vyvěšena na svazových webových stránkách a oddíly ji správně a
úplně vyplní a zašlou elektronickou poštou na adresu SŘ ČSJu.

KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŢ O POSTUP DO DOROSTENECKÉ LIGY 2012







Datum konání:
Startují:

14. ledna 2012
Vítězná druţstva regionů + dvě sestupující druţstva z
DL 2011

K soutěţi bude vydán samostatný ROZPIS
Postup:
Prvá dvě druţstva postupují do DL 2012
Poznámka: Uzávěrka přihlášek KSJu je 31. prosince 2011
Oddíly jsou povinni přihláškou potvrdit svojí účast v kvalifikační soutěţi nejpozději do termínu
uzávěrky přihlášek. Přihláška bude zaslána na adresu SŘ ČSJu.

ÚHRADA nákladů na kvalifikační turnaje
Všechny náklady spojené s účastí v kvalifikaci do DL a I.ligy hradí TJ, oddíly a kluby z vlastních
prostředků.
Přihláškou do kvalifikační soutěţe se všechny oddíly zavazují k úhradě alikvotního podílu z celkového
nákladu. Alikvotní část jsou níţe uvedené náklady dělené počtem hostujících druţstev. Alikvotní část
musí oddíl zaplatit i při neúčasti.
Pořádající oddíl můţe účtovat skutečné náklady na rozhodčí, časoměřiče, reg. výsledkové tabule a
lékaře. Jako paušální náklady za pronájem tělocvičny uhradí oddíly částku 300,- Kč za přihlášený
oddíl. Účtovanou částku, která podléhá kontrole, uhradí účastnické oddíly do dvou týdnů po obdrţení
vyúčtování.
Pořadatelé jsou povinni k faktuře přiloţit rozpis nákladů, jehoţ kopii zašlou do sekretariátu ČSJu.
 Úhrada za lékaře je stanovena na 600,-Kč. Tuto částku pořádající odd./klub rozpočítá do
alikvotního podílu zúčastněným druţstvům. Náklady za lékaře nad stanovenou částku hradí
pořadatel.
 Přihláškou do kvalifikační soutěţe se všechny oddíly zavazují k moţnosti uspořádat kvalifikační
soutěţ v případě, ţe nikdo z přihlášených neprojeví zájem o pořadatelství. Takového pořadatele určí
SŘ STK formou losu z přihlášených klubů/oddílů.
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8. SYSTÉM BODOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ JUDISTY ROKU 2011
-

-

Pořadí klubů se stanovuje na základě počtu získaných medailí v mistrovských soutěţích
jednotlivců a druţstev v roce 2011 (MČR seniorů, veteránů, KATA, juniorů a juniorek, dorostu a
ţactva).
Nejvyšší prioritu má počet zlatých, poté počet stříbrných a nakonec počet bronzových medailí.
Získaná pátá a sedmá místa se do hodnocení nezapočítávají.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Soutěţe uvedené v tomto rozpisu řídí Sportovně technická komise (STK) Českého svazu juda, které
přísluší:
a) povolování výjimek tohoto rozpisu
b) výklad a doplňování tohoto rozpisu
Nedílnou součástí tohoto rozpisu je Kalendář soutěţí juda na rok 2011.

10.

ADRESÁŘ

ŘÍDICÍ ORGÁN SOUTĚŢÍ:
ČESKÝ SVAZ JUDA
Atletická 100/2
160 17 Praha 6 - Strahov
tel.: 233 355 280
fax: 257 214 265
E-mail: sejudo@cstv.cz

SPORTOVNÍ ŘEDITEL:
Roman Kalous
mobil: 602 273 617
E-mail: kalous@czechjudo.cz

PŘEDSEDA KOMISE ROZHODČÍCH:
Věra Pelantová
mobil: 606 605 881
E-mail: pelantova@czechjudo.cz
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11.
USTANOVENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZÁVODNÍKŮ
STARTUJÍCÍCH V SOUTĚŢÍCH JEDNOTLIVCŮ A DRUŢSTEV
Soutěţní řád juda
Článek 7 - Náležitosti závodníků startujících v soutěžích jednotlivců i družstev
Potvrzení o zdravotní způsobilosti sportovce a způsob jeho vystavení musí být v souladu s vyšší právní normou,
která se na tuto oblast vztahuje (Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. února 1981 o péči o zdraví
při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti)
Na základě platných legislativních ustanoveních plyne a je tudíţ závazné ţe potvrzení o zdravotní
způsobilosti je:








povinné u všech registrovaných sportovců, kteří se účastní soutěţí juda pořádaných ČSJu a niţších
sloţek
Platnost zdravotní způsobilosti je 12 měsíců
Záznam o zdravotní způsobilosti musí obsahovat datum lékařské prohlídky
Záznam o zdravotní způsobilosti je zaznamenán v průkazu judo.
Záznam o zdravotní způsobilosti musí obsahovat razítko lékaře (jméno, adresa nebo jméno
lékařského zařízení a odbornost) a datum potvrzení zdravotní způsobilosti.
Potvrzení o zdravotní způsobilosti můţou vystavit:
o sportovní lékaři, dětský a dorostový nebo obvodní (praktický) lékař.
Potvrzení o zdravotní způsobilosti na soutěţi kontrolují rozhodčí

Rozdělovník:
publikováno na webových stránkách ČSJu
Příloha:
Č.1 - Sportovní kalendář juda pro rok 2011
Č.2 - Kimona pro dlouhodobé soutěţe
Č.3 - Souhrn pravidel 2011

Zpracoval:

Roman Kalous
Sportovní ředitel ČSJu
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