JUDO CLUB 7 SEMILY, z. s.
Vánoční turnaj
MEMORIÁL ING. VĚRY PELANTOVÉ
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Termín:
Místo konání:
Sportovní ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Přihlášky:
Startovné:
Kázeň:
Předpis:
Startují:

JC 7 Semily, z.s. Tyršova 380
sobota 3. prosinec 2022
Sportovní Centrum Semily, 3. května 327, Semily
Martin Švehla, Husovo nám. 15, 512 51 Lomnice n / P.
určí KR KSJu Libereckého kraje
zajišťuje pořadatel ve spolupráci s Komisí rozhodčích
KS Juda Libereckého kraje
elektronicky do 30. listopadu 2022 na adresu
judo7semily@seznam.cz
200,- Kč přihlášení / 250,- Kč nepřihlášení
Za kázeň závodníků odpovídají vedoucí družstev, kteří jsou
jedině oprávněni podávat případné námitky
Závodí se dle platných pravidel juda, SŘ a tohoto rozpisu
mláďata U9 - chlapci a děvčata rok narození 2014 – 2015
mláďata U11 - chlapci a děvčata rok narození 2012 – 2013

Dle SŘ čl. 15.1 u kategorií Mláďat U9 + U11 (nar. 2015-2012) nesmí být rozdíl
hmotnostních kategorií vyšší než 10%.

Časový pořad:

mladší žáci - chlapci rok narození 2010 - 2011
kategorie dle SŘJ
mladší žačky – dívky rok narození 2010 - 2011
kategorie dle SŘJ
830 - 930
vážení
930 - 1030
losování
30
10
zahájení soutěže
soutěž proběhne na třech zápasištích

Ceny:
1. – 3. místo: diplom a medaile
Úhrada:
závodníci startují na náklady svých oddílů
Námitky:
U stolku hlavního rozhodčího po složení poplatku 500,- Kč
Další informace poskytne: Martin Švehla
tel.: 603 549 857

Ostatní ustanovení:
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JUDO CLUB 7 SEMILY, z. s.
KIMONA: - Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda. - Druzí čtení závodníci
mohou nastoupit v modrém kimonu. - Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem
s tzv. „Backnumbers“, musí být jméno uvedené na backnumbers shodné s příjmením
nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou jména shodná, bude závodník
rozhodčím vyzván k výměně kimona. V případě, že tak neučiní, bude vyzván k
výměně kimona. V případě, že tak neučiní ve stanoveném čase, bude diskvalifikován
pro nevyhovující závodní úbor. Závodník není vyloučen z celé soutěže a může v
soutěži pokračovat.
VEDOUCÍ DRUŽSTVA: - V této soutěži vysílající složka (oddíl/klub) stanoví
vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby
sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo
řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva soutěž opustit
ustanoví nového vedoucího družstva.
CHOVÁNÍ A OBLÉKÁNÍ TRENÉRŮ: - Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat
Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstva na soutěžích ČSJu.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: - povinností vítězů je zúčastnit se slavnostního
vyhlášení výsledků s předání medailí a diplomů - na stupně vítězů nastupují závodníci
v bílém kimonu bez bot a ponožek - v případě, že ve váhové kategorii bojují tři
závodníci, je oceňován a vyhlášen vítěz na 1. a 2. místě. V případě, že jsou ve váhové
kategorii dva závodníci, je vyhlašován pouze vítěz hmotnostní kategorie.
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.
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Schválil výbor oddílu
dne 1. listopadu 2022

MUDr. Josef Navrátil
předseda JC7 Semily, z.s.

Schválil STK KSJu Libereckého kraje
dne 14. listopadu 2022

Kateřina Poláková

