Český svaz juda
ROZPIS

Mezinárodní turnaj v Teplicíh
U18 a U21
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

ČSJu a PRO Sport Teplice

Datum:

Sobota - 19. září 2020 a Neděle 20. září 2020

Místo:

Sportovní hala Na Stínadlech, Teplice

Ředitel soutěže:

Petr Smolík

Hlavní rozhodčí:

Dle delegace KR ČSJu

Ostatní rozhodčí:

Dle delegace

Přihlášky:

čeští závodníci elektronicky do 16.9.2020 do 23:00 hodin zde… Závodníci z ciziny do
16.9.2020 do 23:00 hodin na email kalous@czechjudo.cz Nepřihlášení závodníci
nemohou startovat.

Náklady:

závodníci startují na náklady svých oddílů, delegovaným rozhodčím budou náklady hrazeny
dle ES (MČR)

Startovné:

všechny kategorie 300,- Kč (placeno převodem), za druhý start v kategorii U21 +150,- Kč
(hrazeno na místě)

Informace:

ředitel soutěže

Aktualizovaná verze k 15.9.2020

Technická ustanovení:
Startují:
Podmínky účasti:

Dorostenci a dorostenky
U18 ročník narození 2003 - 2005
Junioři a juniorky
U21 ročník narození 2000 – 2002
zaplacený členský poplatek ČSJu za rok 2020, pro cizince - platný cestovní pas nebo ID

Časový pořad:

pátek
18.30 – 19:30 hod. – vážení U18, hotel Panorama
20:00 – losování U18
Sobota
8:30 – 9:00 hodin

- vážení U18 ve sportovní hale (není již možná změna
hmotnostní kategorie)

10:00 - zahájení turnaje
17:00 - 17:30 hodin - vážení U21, hotel Panorama
18:00 – losování U21
Neděle
8:30 – 9:00 hodin

- vážení U21 ve sportovní hale (není již možná změna
hmotnostní kategorie)
10.00 hod. - zahájení soutěže U21

Ostatní informace:
Systém soutěže:
● do 6-ti závodníků každý s každým, nad 6 závodníků K.O. s dvojitou repasáží
● po skončení základní části proběhne finálový blok
● Výsledky v kategorii dorostu budou započítávány dle Rozpisu mistrovských a kvalifikačních soutěží do RL ČP.
Vážení:
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●

Závodníci, zvážení v pátek (U18), kteří budou startovat v kategorii juniorů se již nemusí vážit. Platí jejich původní
hmotnostní kategorie.
● Závodníci zvážení v den před soutěží budou zařazeni do hmotnostní kategorie (dále HK), která odpovídá jejich HK při
vážení.
● Závodníci zvážení v den soutěže musejí splnit tu HK, do které se přihlásili. V případě, že se jejich HK liší od té, do
které se přihlásili, nebudou startovat. Startovné se v tomto případě nevrací.
Úhrada startovného:
● Současně s přihláškou musí nejpozději do 17.9.2020 každý klub jednotně uhradit i startovné za
své přihlášené závodníky, převodem na bankovní účet pořadatele: 154989288/0600
● Při platbě se musí vyplnit variabilní symbol: 20494
● Do zprávy pro příjemce se musí uvést název klubu a počet závodníků.
Odhlášení závodníků:
● Bude-li přihlášený závodník u pořadatele odhlášen nejpozději do čtvrtka 18.9.2020 do 12:00
hodin, bude startovné jeho klubu vráceno. Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a propadá pořadateli.
Ubytování:
● Hotel Panorama, Pod Doubravkou 2959, Teplice 41501,
● Cena 1.200,- Kč/noc - plná penze 750,-Kč/noc se snídaní, Platby na místě.
● Objednávky ubytování: do 15.9.2020 emailem: panorama@tepgastro.cz nebo telefonicky: +420 775 145 110
Opatření:
● Závodníci a doprovod v hledišti musejí respektovat aktuální epidemiologické opatření.
● Všichni účastníci turnaje musejí používat zakrytí úst a dýchacích cest dle aktuálního opatření. V případě nedodržení
budou z turnaje nebo haly vyloučeni.
Kimona:
● Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda, dále podléhají schváleným rozměrům.
● Na soutěži bude probíhat kontrola kimon pomocí sokuteiki.
● Druzí čtení závodníci musí nastoupit v modrém kimonu.
● Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“, musí backnumbers odpovídat platným
pravidlům IJF. Jméno uvedené na backnumbers musí být shodné s příjmením nastoupivšího závodníka. V případě, že
nejsou jména shodná, bude závodník rozhodčím 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
Zdravotní dozor:
zajistí pořadatel
Námitky:

na místě u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč

Poznámka:

Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ se všemi doplňky se změnami dle rozpisu.
Start ve vyšší věkové kategorii je možný dle Soutěžního řádu ČSJu.

Tréninkový kemp v Teplicích
Datum:

20. - 22. září 2020

Místo:

Dojo hotelu Panorama

Podmínka účasti:

ubytování na hotelu Panorama!

Za ČSJu 9. 9. 2020 schválil:

Roman Kalous
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