Oddíl Judo SK Jihlava pořádá

Judo talent 2020
+ Krajský přebor mladšího žactva pro závodníky z KSJu Vysočina
Všeobecná ustanovení
Pořadatel :
Datum :
Místo konání :
Ředitel soutěže :
Hl. rozhodčí :
Ostatní rozhodčí :
Přihlášky :

Oddíl Judo SK Jihlava
19. září 2020
Hala SK Jihlava, Okružní 2
Květoslava Smutná - mobil: +420 608 863 244 /e-mail: smutnakveta@seznam.cz
Jakub Kašík – mobil: +420 723 105 969 /e-mail: kasik.jakub@gmail.com
dle delegace KR
na místě při prezentaci

Technická ustanovení
Předpis :
Startují :

závodí se dle platných pravidel juda, SŘ a rozpisu
mláďata (U9) 2012 - 2013
mláďata ( U11) 2010 - 2011
mladší žáci (U13) 2008 – 2009
mladší žákyně (U13) 2008 – 2009
starší žáci (U15) 2006 – 2007

Časový pořad :

vážení
8:30 – 9:30
losování
9:30 – 10:30
zahájení
10:30
150,- Kč za závodníka
medaile a diplom pro závodníky na 1. – 3. místě
oddíly na 1. – 3. místě obdrží pohár
při malém počtu dívek budou přiřazeny k chlapcům
soutěž proběhne na 3 tatami

Startovné :
Ceny :
Poznámka :

Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci, závodníci, trenéři a další organizační pracovníci souhlas se :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zpracováním a evidencí osobních údajů dle. zák.č. 101/2000Sb,v platném znění pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při soutěži. ČSJu a pořadatel se zavazují
s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000Sb. O ochraně údajů)a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který
jsou osobní údaje získávány a vždy zamezí 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 :
- jsou povinni dodržovat aktuální protiepidemická opatření (roušky, dezinfekce, odstupy atd.), dle platného nařízení Ministersta Zdravotnictví a KHS Vysočina a Českého
Svazu Judo v souvislosti s koronavirem Covid-19 a že v případě porušení tohoto nařízení bude účastník (závodník, funkcionář, doprovod…) vykázán pořadatelem z prostor
turnaje.
- účast na soutěži je na vlastní nebezpečí
- je jejich povinností seznámit se se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly soutěže, a to zejména s tím, že soutěž může být fyzicky náročná.
- zavazují se respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci soutěže
- ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen uhradit újmu na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce nebo tréninku, který bude jednat 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
následky nenese ČSJu ani pořadatel žádnou odpovědnost.

Tento turnaj je pořádán za finanční
a technické podpory KSJu Vysočina
Kvalifikace pro U13 z Vysočiny
na Přebor ČR 2020
Za pořadatele

Květoslava Smutná
(SK Judo Jihlava)

