ČESKÝ SVAZ JUDO
CZECH JUDO FEDERATION

Sportovně technická komise

Atletická 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265

ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO
KVALIFIKAČNÍ TURNAJE V ROCE 2011
1. Charakteristika kvalifikačních turnajů
Výsledky těchto kvalifikačních turnajů (dále jen KT) slouží jako podklad tvorbu ranking listů (dále RL). Na základě
RL jsou nominováni startující pro Mistrovství ČR. Body do RL se započítávají dle konečného umístění v KT (za
podmínky alespoň jednoho vítězného zápasu) a po jednom bodu za každé vyhrané utkání.
KT jsou po mistrovských soutěžích druhou nejvyšší soutěží v ČR.

2. Kategorie
KT jsou určeny pro tyto kategorie:

3. SYSTÉM POSTUPU NA UZAVŘENÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
PČR mladších žáků a žákyň
Na uzavřený PČR mladších žáků a žákyň postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí
v ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách bude uveden v Rozpisu mistrovských soutěží
2011.
PČR starších žáků a žákyně
Na uzavřený PČR starších žáků a žákyň postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí
v ranking listu. Počet postupujících v jednotlivých vahách bude uveden v Rozpisu mistrovských soutěží
2011.
MČR dorostenců a dorostenek

Na uzavřený MČR dorostu postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v ranking listu.
Počet postupujících v jednotlivých vahách bude uveden v Rozpisu mistrovských soutěží 2011.
Dále na uzavřenou soutěž MČR postupují finalisté PČR starších žáků a žákyň (pokud splňují podmínku
startu ve vyšší věkové kategorii. – v souladu se SŘJ čl. 14.2).
MČR mužů

Na uzavřený MČR mužů postupují závodníci v každé hmotnostní kategorii dle pořadí v ranking listu.
Počet postupujících v jednotlivých vahách bude uveden v Rozpisu mistrovských soutěží 2011.
Dále na uzavřenou soutěž MČR postupují finalisté MČR juniorů a juniorek (pokud splňují podmínku
startu ve vyšší věkové kategorii. – v souladu se SŘJ čl. 14.2).
Divoké karty

Každý kraj má k dispozici 3 tzv. divoké karty (3x pro dorostence, 3x pro dorostenky, 3x pro ml. a st.
žáky, 3x pro ml.a st. žákyně), které může použít pro start na příslušných mistrovských soutěžích. Za
použití karet odpovídá SŘ daného kraje.
V mužské kategorii může každý kraj navrhnout libovolný počet divokých karet pro významné
závodníky (reprezentanti, bývalí reprezentanti), kteří se nezúčastnili kvalifikačních soutěží. Použití
těchto „divokých karet“ pro MČR mužů schvaluje rada reprezentace.
(upraveno 28.9.2010)
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4. Technické podmínky pro pořadatele KT
Na základě jednání rady reprezentace budou SŘ ČSJu určeny termíny KT, které budou nabídnuty klubům. Kluby,
které budou mít zájem uspořádat KT, musejí splnit tyto technické podmínky:



Sportovní zajištění
o



Zázemí
o
o
o
o
o
o



o
o
o
o
o
o
o

Dva nezávislé el. Přívody ukončené ve středu centrálního stolu
Kabelové internetové připojení min. 2 Mb/s upload/download (pro live stream) ukončené ve středu
centrálního stolu
Kvalitní a rychlá kopírka, vč. Spotřebního materiálu
Kvalitní a dostatečný audio systém s min. dvěma mikrofony pro řízení soutěže *
Oddělené místnosti pro vážení mužských a ženských kategorií
3 ks vah – 2x muži, 1x ženy *
Stupně vítězů
Ozvučení prostoru určeného pro vyhlašování vítězů *
Medaile a diplomy pro vítěze

Personální zajištění
o
o
o
o
o



Zajištění min. 5 žíněnek o rozměrech zápasové plochy 6x6x m + 3 m ochranné zóny okolo tatami a 3
m mezi jednotlivými zápasišti. *
Oddělené prostory pro vážení mužských a ženských kategorií
Dostatečný počet šaten pro rozhodčí
Uzamykatelný prostor pro uschování technického zabezpečení
Hlediště pro diváky (mimo plochy tělocvičny)
Dostatečný prostor pro vyhlašování výsledků (bude obsahovat reklamní panel, stupně vítězů a prostor
pro přihlížející) *

Technické zajištění
o
o



Zajištění kvalitní konkurence závodníků ze zahraničí

Kvalifikovaný a s pravidly seznámený lékařský dozor (min. 2 zdravotníci) *
Obsluha časomíry (scoreboard) – jeden rozhodčí III.třídy na každé tatami
obsluha videorekordéru (care systému) na každé tatami
Řízení soutěže – hlasatel (pro 2 tatami jedna osoba) *
Asistenta pro instalaci a deinstalaci technického zabezpečení (1 osoba)

Finanční zajištění
o
o
o

Pořadatel hradí dle Ekonomických směrnic náklady pro instruktora soutěže, rozhodčí, STK a obsluhu
časomíry a Care systému, lékařský dozor.
Jednotné startovné je v KT 200,- Kč/os. V případě nepřihlášeného závodníka se vybírá o 50%
zvýšené startovné tj. 300,- Kč.
Pořadatel hradí tyto jednotné náklady za technické zabezpečení soutěže ze strany ČSJu:
- Poplatek za Live Stream
3.000,- Kč (faktura) *
- Doprava tech. materiálu
5.000,- Kč (hotově na místě) *
- Náhrada tech. obsluhy
2.000,- Kč (hotově na místě) *

5. Servis zajišťující ČSJu
ČSJu zajišťuje pro vybrané KT tyto náležitosti:



Personální zabezpečení - delegace
o
o

Instruktora soutěže
5 rozhodčích na 1 tatami – po dohodě s vedením KR možno delegovat rozhodčí III.tř. z příslušného
kraje (upraveno 5.9.2010)
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o



Sportovního ředitele

Technické zajištění
o
o
o
o
o
o

Reklamní panely - zábrany kolem zápasiště. Pořadatel má možnost si umístit na tyto panely své
reklamy. Na zbytek budou umístěny reklamy partnerů ČSJu.
Plazmový ukazatel + ovládací notebook (1x na každé tatami)
Řídící software + tiskárnu pro řízení soutěže
Care systém (videorekordér + notebook 1x na každé tatami)
PC pro odesílání Live Streamu
Publikace výsledků na svazových stránkách

6. Seznam kandidátů na pořadatele
V roce 2011 se uskuteční tyto KT (termíny jsou orientační – budou upřesněny v průběhu srpna 2010):
o
o
o
o
o
o
o
o

5.únor 2011
12-13.únor 2011
26-27.březen 2011
9.duben 2011
16-17.duben 2011
28-29 květen 2011
17-18.září 2011
15-16. říjen 2011

- muži a ženy
- Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně
- junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně
– Muži a ženy
– Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně
– Muži a ženy
– Muži a ženy, dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně
– Muži a ženy, dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a žákyně

* neplatí pro KT mužů a žen

Roman KALOUS
V Domažlicích dne 5.9.2010
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