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, fax:+420-2-57214265

PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ
– uzavřená soutěž pro st. žáky, otevřená soutěž pro st. žákyně

Všeobecná ustanovení


Pořadatel:

SKP Judo Jičín



Datum konání:

24.říjen 2015



Místo konání:

Sportovní hala Jičín, Revoluční 86, 506 01 Jičín
GPS: 50.441181, 15.363190,



Ředitel soutěže:

Josef Letošník, 50601-Jičín, Kosmonautů 833
Tel/Fax: 493539231, 723866413,
e-mail: letošník.judojicin@tiscali.cz



Přihlášky:

Starší žákyně do 21.10.2015 do 23:00 hodin zde…
Pro starší žáky bude dne 15.10.2015 vydána startovní listina



Ubytování:

Závazné objednávky zaslat na adr. řed. soutěže do 16.10 2015
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.



Informace:

Na adrese ředitele soutěže

Technická ustanovení


Časový pořad:



Hm. Kategorie:

Sobota 24.10.2015
8:00 – 9:30 - prezentace a vážení
9:30 – 10.00 - losování
10:00 – zahajovací ceremoniál
10:30 - zahájení soutěže
Žáci starší: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg
Žákyně starší: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg



Startovné:

250,-Kč



Startují:



Poznámka:

Starší žáci uvedení na startovní listině (dle konečného pořadí
v RRL) a přihlášené starší žákyně ročník 2001 - 2002.
Soutěž proběhne na 4 tatami
Pořadatel si vyhrazuje právo uveřejnit relevantní údaje o startujících,
případně další video a foto materiály v médiích



Nasazení závodníků:

v každé váhové kategorii budou nasazeni 4 závodníci dle pořadí v
„redukovaném ranking listu“. V případě, že závodník bude startovat
v jiné HK než v té, kde je v RRL uveden, nebude v této HK nasazen.
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Ostatní ustanovení
KIMONA:






Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda.
Druzí čtení závodníci může 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.
Pro program finálového bloku oblek s kravatou.

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

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
-

povinností vítězů je zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků s předání medailí a diplomů
diplomy a medaile budou předány pouze při vyhlášení vítězů
na stupně vítězů nastupují závodníci v bílém kimonu bez bot a ponožek
v případě, že ve váhové kategorii bojují tři závodníci, je oceňován a vyhlášen vítěz na 1. a 2. Místě.
V případě, že jsou ve váhové kategorii dva závodníci, je vyhlašován pouze vítěz hmotnostní kategorie.
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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

MIMOŘÁDNÁ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
-

Závodník mladší 18-ti let, startující ve vyšší věkové kategorii mužů a žen, se musí prokázat v průběhu
vážení závodníků platným dokladem o zjištění o své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové
kategorii nebo písemným čestným prohlášením, že takový doklad vlastní.

-

V případě použití písemného čestného prohlášení je povinen sportovec předložit do 7 kalendářních dnů
ke kontrole STK ČSJu platný doklad nebo jeho kopii o zjištění své zdravotní způsobilosti ke startu ve
vyšší věkové kategorii.

Roman KALOUS
sportovní ředitel ČSJu
V Praze dne 14.10.2015

Příloha:
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