Sportovně technická komise

ČESKÝ SVAZ JUDO
CZECH JUDO FEDERATION

Roman Kalous
E-mail: kalous@czechjudo.cz

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

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
DOROSTENCŮ A DOROSTENEK
- uzavřená soutěž pro dorostence
Všeobecná ustanovení


Pořadatel:

Judoclub Plzeň



Datum konání:

1.listopad 2014 – sobota



Místo konání:

TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň



Ředitel soutěže:

Ing.Václav Šístek,



Ubytování:

Závazné objednávky zašlete do 23.10.2014 na adresu:
zbynekrubas@seznam.cz nebo telefonicky Z.Rubáš
Mobil: +420 602969177, cena os/noc 250,-Kč

Informace:

Roman Šimsa, t. +420 724030559, simsa.roman@gmail.com

Technická ustanovení


Časový pořad:



Hm. Kategorie:



Startovné:



Startují:
Dorostenci dle startovní listiny (na základě konečného pořadí v RRL) ročník 1997 – 1999 a
starších žáci - splňující start ve vyšší věkové kategorii dle SŘJ).
Dorostenky ročník 1997 – 1999 a starší žákyně - splňující start ve vyšší věkové kategorii dle
SŘJ).
Pro účast dorostenek je nutné přihlášení do 29.10.2014 do 23 hodin na
www.czechjudo.org.



Podmínky účasti:

Sobota - 1.11.2014
8:30 – 9:30 - prezentace a vážení
9:30 – 10.00 - losování
10:15 – zahajovací ceremoniál
10:30 – zahájení soutěže
Dorostenci:
Dorostenky:
250,-Kč

-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90kg
-44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg

Platná evidenční karta ČSJu s uhrazeným licenčním poplatkem
300,- pro rok 2014,
platná lék. Prohlídka na Ev. Kartě, v průkazu juda nebo formuláři
pro lék. Prohlídku nebo čestné prohlášení



Poznámka:

Soutěž proběhne na 3 tatami
Nasazení závodníků na základě RL a potřeb reprezentace ČR
provádí trenér RD dorostu.
Pořadatel si vyhrazuje právo uveřejnit relevantní údaje o
startujících, případně další video a foto materiály v médiích
Vybraní závodníci se musejí podrobit případné dopingové kontrole
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Ostatní ustanovení
KIMONA:






Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda – na turnaji bude probíhat kontrola rozměrů kimon
Druzí čtení závodníci musí nastoupit v modrém kimonu.
Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“ , musí být jméno uvedené
na backnumbers shodné s příjmením nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou jména
shodná, bude závodník rozhodčím diskvalifikován pro nevyhovující závodní úbor. Závodník není
vyloučen z celé soutěže a může v soutěži pokračovat.
Závodníci na stupních vítězů nastupují v bílém kimonu

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

CHOVÁNÍ A OBLÉKÁNÍ TRENÉRŮ
Trenéři, kteří budou koučovat své závodníky musejí respektovat tato pravidla:
Zakázaná jednání:
- Koučování závodníka (mimo přerušení utkání).
- Jakékoliv poznámky k výrokům rozhodčích nebo jejich kritika
- Dožadování se opravy výroků rozhodčího
- Jakákoliv urážlivá, posměšná gesta směrem k rozhodčím, činovníkům, nebo publiku
- Opírání se, údery, nakopnutí apod. reklamních panelů, nebo jiného zařízení
- Jakékoliv projevy neúcty k soupeři, jeho trenérovi, rozhodčím, činovníkům, vlastnímu
závodníkovi, personálu, obecenstvu, atd.
Pravidla oblékání:
Ve vyřazovacích kolech: týmová tepláková (šusťáková) souprava s kalhotami sahajícími k obuvi.
Následující je nepřípustné vždy:
kratší kalhoty, nezahalený trup, vykrojená trička, jakékoliv kšiltovky a pokrývky hlavy vůbec,
džíny, svetry nebo podobné oblečení nevážící se ke sportu, sandály.
Postihy:
Každý trenér, jenž poruší tato pravidla bude vyloučen, nebude smět doprovázet své sportovce do
zápasové zóny a zasednout na židli trenéra do konce celé soutěže.
Následující činovníci jsou oprávněni postihovat trenéry:
Sportovní ředitel soutěže a členové sportovně technické komise
Členové komise rozhodčích a instruktoři rozhodčích
V průběhu soutěže může být dle požadavku médií vložen finálový blok vybraných váhových kategorií a
slavnostní ceremoniál. Poté budou probíhat eliminační utkání zbylých váhových kategorií až do
druhého finálového bloku, kterým bude soutěž ukončena.
Roman KALOUS
sportovní ředitel ČSJu
V Praze dne 7. října 2014
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