Turnaj přípravek
Otevřená soutěž
Všeobecné ustanovení

•
•

•
•
•

Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:

Judo klub Olomouc
17. 11. 2022 (čtvrtek)
Čajkaréna- Čajkovského 9, Olomouc, 779 00

•

Ředitel soutěže:

Mgr. Adéla Szarzecová
Tel.: +420 724 789 889
E-mail: turnaj.jkolomouc@seznam.cz

Přihlášení:
Pozn:

Probíhá prostřednictvím emailu včetně hmotnosti do úterý 15.11. do 16:00.
Na místě probíhá vážení.

Technická ustanovení

•

Startují:

Chlapci a děvčata ročník narození 2010 až 2015 do žlutého (5. kyu)
pásku včetně.

•

Podmínka:

Platný doklad dle SŘJ s uhrazeným licenčním poplatkem pro rok 2022.

•

Časový pořad:
U9

9:00- 9:30
10:00

Prezentace závodníků a vážení U9 (2014–2015)
Zahájení turnaje U9

U11

10:30- 11:00
11:30

Prezentace závodníků a vážení U11 (2012–2013)
Zahájení turnaje U11

U13

13:00- 13:30
14:00

Prezentace závodníků a vážení U13 (2010–2011)
Zahájení U13

•

Startovné:

150 Kč – pro přihlášené
200 Kč – pro nepřihlášené

•

Ceny:

Medaile a diplom

Turnaj přípravek
Otevřená soutěž
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.

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.
Práva a povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny RMS čl. 1.13.

Schválil STK KSJu dne: 14. 10. 2022,
Mgr. Daniel Navrátil

