Pořádá

PRAŽSKÝ POHÁR ŽÁKŮ a DOROSTU
a tréninkové randori-setkání druhý den
1.

Datum konání:

Sobota 18. května 2019

2.

Místo konání:

SH USK Praha, Na Folimance 2, Praha 2- Vinohrady
Spojení:
Tram č. 18, 24 z centra, Metro „C“ stanice Vyšehrad

3.

Ředitel soutěže:

LAUER Jaromír – USK Praha
tel.: +420 607 981 348

4.

Hlavní rozhodčí:

Zajistí KR PSJu

5.

Ostatní rozhodčí:

Rozhodčí na ukazatelích zajistí pořadatel.
Rozhodčí budou propláceni dle směrnice pražského svazu juda.

6.

Startovné:

Kč 200,- za závodníka. Účastníci startují na vlastní náklady.

7.

Předpis:

Platná: Pravidla juda, Soutěžní řád juda a rozpis soutěže

8.

Startují:

9.

Hmotnostní kat.:

Mladší žáci a žákyně U13
ročník 2007 – 2008
Starší žáci a žákyně U15
ročník 2005 – 2006
Dorostenci a dorostenky U18
ročník 2002, 2003, 2004
Mladší žáci:
30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66 kg
Mladší žákyně:
30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg
Starší žáci:
34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg
Starší žákyně:
36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg
Dorostenci :
46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90
Dorostenky:
44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

10.

Časový pořad:

11.

Ceny:

12.

Různé:

Mladší žáci , žákyně a dorost: /možno vážit i kategorii starších žáků/
8.30 - 9.30 hod.
vážení
10.30
zahájení soutěže
Starší žáci a žákyně:
10.30- 11.30 hod.
vážení
12.30
předpokládané zahájení soutěže
(po ukončení soutěže mladších žáků a žákyň)
Závodníci na prvních třech místech obdrží medaile a diplom
Soutěž proběhne na 6 zápasištích.
V případě žádosti o ubytování kontaktujte pana ing.Smejkala 602 206 712
Za chování svých sportovců zodpovídají trenéři jednotlivých družstev.

Tréninkové randori –setkání v neděli, 19. května 2019
Zveme vás všechny na tréninkové randori-setkání den po turnaji, které se bude konat opět v naší hale na
Folimance. Tedy tam, kde v sobotu proběhne turnaj.

Máte-li zájem o kemp, potvrďte jej, prosím, na e-mail: judo.usk-praha.cermak@seznam.cz
Čas: 09.00 -11.00
14.00 - 16.00
Vstup: EUR 4,- (nebo CZK 100,-) / za celý den
Ubytování:
1. Nabízíme možnost přenocování na tatami – poplatek EUR 2,- (nebo CZK 50,-)
2. Můžete využít nabídky zajištění ubytování stejně jako v případě pro účastníky turnaje:
Ing. Josef Smejkal, tel.: +420 602 206 712

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. 101/2000 Sb., 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 videonahrávek, 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
Žádáme kluby juda o přihlášení se do soutěže v jednotlivých věkových kategoriích - počty sportovců- na
adresu uskjudo@volny.cz

ing. Pavel Vaněk
předseda oddílu

Praze dne 26.01.2016
www.uskjudo.cz

Jaromír LAUER
ředitel soutěže:

