ČESKÝ SVAZ JUDO

Sportovně technická komise

CZECH JUDO FEDERATION

Zátopkova 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  tel.: +420 233 355 280, fax:+420 257 214 265

Příloha pravidel juda - článek 3 – závodní úbor

1)

Závodníci startující na MČR juniorů a juniorek, seniorů (platí i pro
Extraligu), platí povinnost nastoupit v bílém nebo modrém kimonu, které je
označeno logem IFJ Approved s modrým nebo červeným orámováním (tzv.
blue label nebo red label).
V ostatních soutěžích ĆSju platí, že gramáž kimona nesmí přesáhnout 950
g/m2 (gramáž blue label).

2) Kimona dále podléhají schváleným rozměrům, dle pravidel IJF a mohou být na soutěži
měřena pomocí sokuteiki.
3) Kimona mohou mít označení na zádech (backnumbers), v tom případě se musí jméno na
kimonu shodovat se jménem závodníka, který v něm nastupuje. Tato jmenovka (BN) není
na domácích soutěžích povinná.
4) Na zádech kabátce mohou být backnumbers dle platných pravidel IJF:

5) Jméno závodníka může být uvedeno na pásu
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6) Nášivky a znaky





Nárameníky - Na obou stranách může být reklama (i odlišná) nebo stejné národní barvy
Nadloktí - Na obou stranách může být reklama (i odlišná)
Pravá část hrudníku – sponzor
Levá část hrudníku - Státní znak nebo logo klubu

Ve všech případech platí, že našité reklamy a označení nesmí být ze silnější tkaniny, než je
nosný materiál (kabát a kalhoty). Reklamy a označení musejí být na judogi pevně přišité po
celém obvodu.
DŮLEŽITÉ – Každý závodník zodpovídá za svůj závodní úbor (kimono) a v případně
nesplnění výše předepsaných nařízení bude závodník vyzván k výměně kimona.
V případě, že tak neučiní, bude ze soutěže diskvalifikován.
Schváleno Výkonným výborem ČSJu dne 7.4.2016 s platností od 1.7.2016
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