TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA

IV. ROČNÍK TURNAJE O POHÁR MĚSTA ČESKÉ LÍPY
starší a mladší žáci/žákyně, mláďata, koťata
POŘADATEL:

TJ LOKOMOTIVA JUDO ČESKÁ LÍPA

DATUM:

29.4.2017

MÍSTO KONÁNÍ:

HOTEL ČESKÁ LÍPA - TĚLOCVIČNA,
28. ŘÍJNA 2707, ČESKÁ LÍPA

ŘEDITEL SOUTĚŽE:
HLAVNÍ ROZHODČÍ:

MUDr. JAN MORAVÍK
MICHAL VYDRA

PŘIHLÁŠKY:
tel:
e-mail:

NEJPOZDĚJI DO 24.4.2017
737 279 981
mi.vydra@centrum.cz, monyny@centrum.cz

STARTUJÍ:

STARŠÍ ŽÁCI/ŽÁKYNĚ
MLADŠÍ ŽÁCI/ŽÁKYNĚ
MLÁĎATA
KOŤATA

HMOTNOSTNÍ KATEGORIE:

U15
U13
U11
U9

2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010

Mladší a starší žáci dle SŘJ
Mláďata a koťata dle rozvážení

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 8:00-9:30 VÁŽENÍ
9:30-10:15 LOSOVÁNÍ
10:30
ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE
STARTOVNÉ:

150 Kč

CENY:
Tři nejúspěšnější týmy získají pohár města České Lípy.
Závodníci, kteří se umístí na prvních třech místech obdrží diplom a medaili.
POZNÁMKA:

Soutež proběhne na třech tatami
Občerstvení zajištěno
Na soutěž jsou pozváni závodníci z Německa a Polska

PŘEDPIS: Závodí se dle platných Pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu.
Ke startu je nutné předložit platnou Evidenční kartu.
U kategorie U9 a U11 nesmí být rozdíl hmotnostních kategorií vyšší než 10%.

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

ZA TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA :
MUDr. JAN MORAVÍK, MICHAL VYDRA
Schváleno : 8.2.2017
Jiří Vydra
STK – Libereckého KS Judo

