Český pohár ČR – kvalifikační soutěž
Mezinárodní Velká cena Chomutova
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s., oddíl JUDO

Datum konání:

9. červen 2018

Místo konání:

Městská sportovní hala Mánesova 4980, Chomutov

Ředitel soutěže:

Václav Šimek, tel.: +420 777 278 996

Hlavní rozhodčí:

Deleguje KR ČSJu

Startovné:

280,- Kč za závodníka (nepřihlášení závodníci hradí zvýšené startovné o 50%)

Náklady:

Závodníci startují na vlastní náklady

Přihlášky na:

Dorostenci a dorostenky do 4.6.2018 do 23:00 hodin, žactvo do 6.6.2018 do 23:00 hodin na zde…

Ubytování:

www.arenahotel.cz (tel.:+420 474 721 290)

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel juda, SŘ vč. schválených výjimek a
dodatků SŘ a tohoto rozpisu na 4 tatami 6×6m

Technická ustanovení
Startují:

Starší žáci a žákyně 2005 – 2004,
Dorostenci a dorostenky 2003 – 2001

Hmot. Kategorie:

Starší žáci
Starší žákyně
Dorostenci
Dorostenky

Podmínky účasti:

Platný průkaz (evidenční karta mládeže), licenční poplatek 2018

Časové pořadí:

Vážení:

34
36
46
44

38
40
50
48

42
44
55
52

4 6 50
48 52
60 66
57 63

Starší žáci a žákyně
Dorostenci a dorostenky

Losování:
Zahájení:
Ceny:

1. – 3. místo medaile + diplom
První tři nejúspěšnější oddíly obdrží pohár

Schválil:

STK ČSJu Roman Kalous

55
57
73
70

60 66 73 +73kg
6 3 +63kg
81 90 90+kg
+70kg

8:00 – 9:00
12:00 – 13:00
9:00 – 9:30
10:00 hod.

Za TJ VTŽ CHOMUTOV, z.s. – oddíl JUDO
Bohuslav Stareček – předseda oddílu

Ostatní ustanovení

Turnaj se uskuteční za finanční podpory statutárního města Chomutov
www.judochomutov.cz

KIMONA:
- Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda.
- Druzí čtení závodníci mohou 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 vyzván k výměně kimona. V případě, že tak neučiní, bude vyzván k výměně kimona.
V případě, že tak neučiní ve stanoveném čase, bude 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
- Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstva na soutěžích
ČSJu. Více zde…
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
- povinností vítězů je zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků s předání medailí a diplomů
- 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.
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.

Turnaj se uskuteční za finanční podpory statutárního města Chomutov
www.judochomutov.cz

