I. ročník mezinárodního turnaje dvojic

Judo magazin couple cup 2019
Pořadatel:

JUDO Magazín a USK Praha, oddíl juda

Termín:

6. leden 2019 - neděle

Místo:

Sportovní hala Folimanka,Na Folimance 2,Praha 2-Vinohrady
spojení metrem"C"- stanice Vyšehrad nebo tram.18, 24 Svatoplukova

Ředitel soutěže:

Mgr. Jaromír LAUER, Praha 4, Pirinská 3243
Folimanka mob. 607 981 348, uskjudo@volny.cz

Hlavní rozhodčí:

Rozhodčí deleguje KR ČSJu a pořadatelé

Ubytování:

cca 600Kč/noc se snídání.
Adresa: Botel Albatros, Nábřeží Ludvíka Svobody 1, 110 00 Praha
Objednávky na ubytování Email: redakce@judo-magazin.cz, Mobil: 734 853 410

Ceny:

1. místo = 1 200 EUR
2. místo = 800 EUR
2x 3. místo = 400 EUR
Závodníci na 5, 7, 9 a 13 místě obdrží hmotné ceny od partnerů turnaje.
Po skončení celého turnaje bude vyhlášen nejtechničtější závodník, který obdrží
věcnou cenu od partnerů celé akce.

Startovné:

400,- Kč pro přihlášené, 500,-Kč pro nepřihlášené (20,-EUR) / za dvojici

Předpis:

Soutěží se podle platných pravidel, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.
Přihlášky: Elektronicky do 21.12.2018 do 23:00 hodin zde… (Váhy -73kg a
nad 73 kg – přihlašujte do váhy -81 kg).
Cizinci na email: redakce@judo-magazin.cz, do 21.12.2018 do 23:00 hodin

Startují:

dvoučlenná družstva mužů
v hmotnostních kategoriích do -73kg (+2 kg tolerance) a nad 73 kg

Časový pořad:

9.00 – 10.00 hod - vážení
10:00 - 11:00 hod. - losování
11:00 záčátek turnaje

Podmínky soutěže:

Kartu ČSJu v papírové podobě s členským poplatkem za rok 2018 nebo
2019, min. 5kyu

Systém soutěže:
•
•
•
•
•
•
•

klasický formát vyřazovácích bojů, od čtvrfinálových zápasů s opravami
před každým utkáním rozhodčí vždy losuje váhovou kategorii, která zahájí utkání
v případě nerozhodného výsledku 1:1, rozhoduje o vítězné dvojici vyšší dosažené skóre v
součtu obou utkání
v případě, shodného stavu skóre, rozhodčí vylosuje za přítomnosti všech aktérů zápasu
váhovou kategorii, která bude rozhodovat. V tomto utkání probíhá zápas od začátku
systémem Golden score. Každé bodové ohodnocení nebo trest končí zápas.
žádné utkání nesmí skončit remízou
čas utkání: 4 minuty
zápasí se dle nejnovějších pravidel juda

Mgr. Jaromír L A U E R
Ředitel soutěže
Schváleno STK ČSJu:

14.11.2018

