Sportovní Klub Policie Most
oddíl judo
pořádá

2. kolo bodovací soutěže o postup na přebor ČR
mladšího a staršího žactva
(uzavřeno - soutěž jen pro kluby Ústeckého kraje)
Datum konání:

sobota 9. 10. 2021

Místo konání:

Tělocvična SŠT Most, ul. Dělnická 27, Most

Ředitel soutěže

Vitvar Jiří

Hlavní rozhodčí:

Milan Robovský milanrobovsky@gmail.com tel: 604 106 946

Ostatní rozhodčí:

deleguje KSJu - ÚK

Přihlášky:

do 6. 10. 2021 emailem nebo telefonicky Milanu Robovskému

Startovné:

100,- Kč za závodníka

Náklady:

závodníci startují na náklady vysílajícího klubu

jiri.vitvar@vitvartrans.cz

tel: 777 827 751

rozhodčí dle ekonomických směrnic ČSJu
Námitky:

u hlavního rozhodčího se vkladem 500,-Kč

Předpis:

závodí se dle platných pravidel juda, soutěžního řádu včetně
schválených výjimek, dodatků a tohoto rozpisu,

Startují:

mladší žáci a žákyně U13 (ročníky 2009-2010)
starší žáci a žákyně U15 (ročníky 2007-2008)

Hmotnostní kategorie: dle soutěžního řádu
Systém soutěže:

určí hlavní rozhodčí na místě soutěže

Časový pořad:

vážení

08:30 – 09:30

losování

09:30 – 10:00

zahájení soutěže 10:00
Ceny:

Závodníci na 1. až 3. místě obdrží diplom a medaili

Poznámky:

soutěž proběhne na 3 tatami; pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
časového pořadu soutěže; občerstvení zajištěno na místě

Další informace:

telefonicky nebo emailem - Milan Robovský

Opatření Covid-19:
-

všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit aktuálním zněním vládního nařízení a
nařízení Ministerstva zdravotnictví související s onemocněním COVID-19

Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další
organizační pracovníci) souhlas se:
-

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:
-

-

soutěže se 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 zavazují 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 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.

Schváleno STK Ústecký kraj
dne 21. 9. 2021

za Judo SKP Most
Robovský Milan

