SK Judo Vyhlídka Ústí n/L
pořádá

DATUM :

14.3.2020 sobota

a

15.3.2020 neděle

MÍSTO KONÁNÍ :

32.ZŠ Krásné Březno - Vyhlídka Ústí n/l, Neštěmická 787/38

DOPRAVA :

spojení trolejbusem 56 z Mírového nám. výstup Svatopluka Čecha

ŘEDITEL SOUTĚŽE :

Müller Miroslav 724124024 mimull@seznam.cz

HLAVNÍ ROZHODČÍ :

nominace KR VSJU Ústeckého kraje

OSTATNÍ ROZHODČÍ : nominace KR VSJU Ústeckého kraje
PŘIHLÁŠKY :

písemně nebo telefonicky, nejpozději do 10.3. 2020

STARTOVNÉ :

150,-Kč mláďata a 200,-Kč žáci - splatné při prezentaci

NÁKLADY :

závodníci startují na náklady vysílající organizace.

NÁMITKY :

u stolku hlavního rozhodčího s vkladem 400,- Kč

PŘEDPIS :

závodí se dle platných pravidel judo, SŘ vč schválených výjimek
a dodatků SŘ a tohoto rozpisu

SOBOTA 14. 3. 2020:

U13 - ročníky 2008 - 2009 mladší žáci a mladší žákyně
U15 - ročníky 2006 - 2007 starší žáci a starší žákyně

NEDĚLE 15. 3. 2020:

U9 mláďata 20012-2013 hmot. kategorie určí hlavní rozhodčí
U11 mláďata 2010-2011 hmot. kategorie určí hlavní rozhodčí

SYSTÉM SOUTĚŽE :

určí hlavní rozhodčí.

ČASOVÝ POŘAD :

Sobota a neděle 14. a 15. března 2020
8.00 - 9.00 hodin vážení účastníků
9.00 - 10.00 hodin losování
10.00 hodin zahájení soutěže
Pořadatel si vyžaduje právo změny časového pořadu.

CENY :

žactvo na prvním až třetím místě obdrží diplom a medaile, věcné
ceny za1.místo, mláďata na prvním až třetím místě obdrží medaile a
diplomy a věcné ceny za1.místo, diplomy budou pro všechny
mláďata. Bude vybojováno jedno třetí místo.

OSTATNÍ :

soutěž proběhne na 4 tatami, občerstvení na místě zajištěno

INFORMACE:

ředitel soutěže.

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 video nahrávek, 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.

V Ústí nad Labem 20.1.2020
Schváleno STK Judo Ústecký kraj

Miroslav Müller

Dne 29.01.2020

Předseda oddílu judo

