Velká cena Jablonce nad Nisou – Český pohár
Mladších a starších žáků a žákyň,dorostenců a dorostenek
Juniorů a juniorek
A.Všeobecná ustanovení:
1.Pořadatel:
Judo Klub Jablonec nad Nisou
2.Datum:
24. – 25.3.2012
3.Místo konání:
Městská hala, U Přehrady 20,Jablonec n. N.
4.Ředitel soutěže:
František Kopačík, Vysoká 72,466 02 mob.: 602 411 429
5.Sportovní ředitel: Roman Kalous mob.: 602273 617 e-mail: kalous@czechjudo.cz
6.Hlavní rozhodčí:
Deleguje KR ČSJu
7.Přihlášky:
Elektronicky do 21.3.2012 do 23:00 hodin zde…
8.Ubytování:
Závazné objednávky zašlete do 14.3.2012 na adresu:
roberthoreni@seznam.cz nebo telefonicky na R. Hoření +420 608 033 211
9.Úhrada:
Pořadatel hradí náhrady delegovaným funkcionářům
Závodníci startují na vlastní náklady
10.Startovné:
Ve výši 200,-Kč je nutné uhradit před vážením
Nepřihlášení závodníci zaplatí zvýšené startovné 300,- Kč
B.Technická ustanovení:
11.Předpis:
Soutěž proběhne dle platných pravidel judo, SŘJ a tohoto rozpisu
12.Startují:
Mladší žáci a žákyně:
ročník narození
2000 – 2001
Starší žáci a žákyně:
ročník narození
1998 – 1999
Dorostenci a dorostenky: ročník narození
1996 – 1997
Junioři a juniorky:
ročník narození
1993 – 1995
13.Hmotnostní kategorie:
Mladší žákyně:
-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg
Mladší žáci:
-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 Kg
Starší žákyně:
-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
Starší žáci:
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg
Dorostenky:
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
Dorostenci:
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Juniorky:
-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg
Junioři:
-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg
14.Podmínky účasti: Dle soutěžního řádu ČSJu
15.Ceny:
Závodníci,kteří se umístí na prvních třech místech obdrží diplom a cenu

16.Časový pořad: Sobota
24.3.2012 startují dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky
08:00 - 0 9:00
prezentace a vážení DOROSTENCI a DOROSTENKY
11:00 - 12:00
prezentace a vážení JUNIOŘI a JUNIORKY
09:00 – 10:00
losování
10:00
zahájení soutěže (dorost)

Neděle
25.3.2012 startují ml. žáci a žákyně – st. žáci a žákyně
08:00 – 09:00
prezentace, vážení ml. žactvo
10:30 – 11:30
prezentace, vážení st. žactvo
09:00 – 10:00
losování
10:00
zahájení soutěže ( ml.žactvo )
17.Poznámka
Na soutěž jsou pozváni závodníci z Německa,Polska,Ruska,Slovenska
Soutěž proběhne na 4 – 6 tatami
Rozpis schválen STK ČSJu dne: 24.10.2011
V Jablonci n. N. dne : 24.10.2011
Pavel Hořejší
President JK Jablonec

