I. Všeobecná ustanovení
Pořadatel :

Klub juda a účelové sebeobrany Hranice za podpory města Hranice a
grantového programu regionu Hranicko

Datum konání:

17. BŘEZNA 2012

Místo konání:

házenkářská hala TJ Cement Hranice, z I/35 odboč směr Teplice n. B., za
řekou Bečvou doprava, poté druhá odbočka vlevo.
GOOGLE MAPY, GPS : Loc: 49°32'34.771"N, 17°43'40.249"E

Ředitel soutěže:

Ing. Renata Navrátilová

Sportovní ředitel: Mgr. Daniel Navrátil
Hlavní rozhodčí:

Bc. Hana Šafaříková

Ostatní rozhodčí: Dle delegace KR KSJu Olomouc
Informace:

Mgr. Navrátil Daniel, Bezručova 341, 753 01 Hranice
tel. +420/603958076, e-mail: navratil.daniel@gmail.com

Úhrada:

Závodníci startují na vlastní náklady. Rozhodčím hradí pořadatel dle
Ekonomických směrnic ČSJu.

Ubytování:

Na základě závazné objednávky u sportovního ředitele soutěže, nejpozději
do 10. března 2012!!! Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
Internát SLŠ Hranice. Cena 200,- Kč osoba/noc splatná při ubytování.
(GPS: Loc: 49°32'23.603"N, 17°44'25.214"E).

II. Technická ustanovení
Předpis:

Závodí se dle platných pravidel juda, SŘ a tohoto rozpisu.

Startují:

Starší žáci (1998 – 1999) -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg
Starší žákyně (1998–1999) -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
Mladší žáci (2000– 2001) -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg
Mladší žákyně (2000–2001) -28, -32, -36, -40, -44, -48,-52,-57, +57kg

Podmínky:

Všichni závodníci a závodnice jsou povinni se prokázat doklady dle SŘ
čl.7, včetně registrace KSJu, lékařské prohlídky a licenční známky.

Startovné:

150,- Kč na osobu (Nepřihlášení 200,- Kč).

Ceny:

Závodníci a závodnice na prvních třech místech obdrží diplom a medaili.

Přihlášky:

Elektronicky přes Evidenci členů ČSJu,
http://www.evidence.czechjudo.org/Calendar.aspx

Systém soutěže:

Časový
program:

EUJ , pro 6 a méně startujících každý s každým
8.00 – 09.30 hod. vážení
9.30 – 10.30 hod. losování
10.30 hod.
slavnostní zahájení soutěže

Námitky:

dle SŘ čl. 20

Poznámky:

Závodí se až na 5 tatami, dle počtu přihlášených.
Případné další informace naleznete na www.judoklubhranice.czweb.org.
Všichni účastníci jsou důrazně žádáni o zajištění přezůvek či návleků
po dobu soutěže!
Všichni vedoucí jednotlivých výprav a týmů plně odpovídají za své
závodníky a případný doprovod, jakož i za možné škody jimi
způsobené!

S ch v á l i l STK KSJu Olomouc

Za KJUS Hranice:
Mgr. Daniel Navrátil

Pozvána jsou družstva z Polska, Itálie, Slovenska, Rumunska,
Chorvatska, Maďarska, Slovinska, Rakouska, Ukrajiny a
Německa.

Memoriál 2011
CZE, SVK, POL, GER, HUN
580 soutěžících

