ČESKÝ SVAZ JUDO

Dlouhodobé soutěže ČSJu

CZECH JUDO FEDERATION

Atletická 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265

ROZPIS
PLAY OFF Extraligy judo 2013
Pořadatel:

USK Praha

Datum konání:

Neděle 13. října 2013

Místo konání:

Sportovní hala Na Folimance, Praha

Ředitel soutěže:

Roman Kalous, mobil: 602 273 617, email: kalous@czechjudo.cz

Rozhodčí:

dle delegace KR ČSJu

Informace:

ředitel soutěže

Časový program:

11:30 –12:00 hodin
12:30 hodin

Pořadí utkání:

1. USK Praha – Sokol Praha Vršovice
2. JK Olomouc - Judoclub Liberec
3. Utkání o 3. místo

prezentace, vážení (bez váhové tolerance)
zahájení soutěže

Cca. 19:30 hodin
Cca. 20:00 hodin
Poznámka:

finálové utkání v rámci Judo Show Cup
vyhlášení výsledků EXL 2013

soutěž proběhne na jednom tatami dle podmínek SŘ a vydaného rozpisu
pro mistrovské soutěže 2013

Startují:
USK Praha, Sokol Praha Vršovice, Judoclub Liberec, JK Olomouc

Ostatní ustanovení:















Kluby, které si vybojovaly účast ve finále, se utkají v rámci Judo Show Cup o vítěze EXL. Tyto kluby musejí
být Na Folimance připraveny ke generální zkoušce nejpozději v 17:30 hodin (nemusí být v kimonu). Každý z
klubů bojujících ve finále a klub, který obsadil 3. místo, má vstup zdarma pro 15 členů klubu (závodníci a
doprovod).
Vzhledem k tomu, že bude finálové utkání snímat televize, musejí mít trenéři oblek.
Finálové utkání bude rozděleno kulturním vstupem.
Po skončení finále proběhne vyhlášení výsledků EXL 2013, kterého se zúčastní kluby, které obsadily 1-3.
místo. Na vyhlášení musejí přijít judisté v kimonech nebo klubových teplákových soupravách, trenéři v obleku.
Náklady spojené s uspořádáním Play Off (nájem, rozhodčí) budou rozúčtovány dle platných směrnic
Váhové kategorie: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg - neplatí váhové tolerance 1 kg

V jednotlivém utkání mohou nastoupit 2 cizinci za podmínek stanovených SŘ.
Start cizinců v Play Off je možný pouze za předpokladu, že cizinec nastoupil alespoň k jednomu
zápasu v některém z předcházejících kol. Pro kluby startující v Interlize platí povinnost předchozího
startu cizince pouze pro jednoho zahraničního závodníka. Start cizinců je možný dle čl. 7.8. SŘJ.
Cizinec se prokazuje na vážení platným cestovním pasem nebo OP (v případě SVK závodníků)
Potvrzení o lékařské prohlídce musejí předložit pouze čeští závodníci (karta, průkaz juda nebo spec. Formulář)

Každé družstvo, účastnící se PLAY OFF musí mít vytvořen banner s názvem družstva

Za ČSJu Roman Kalous

V Praze 1.10.2013

