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 STARŠÍCH ŽÁKŮ
Všeobecné ustanovení
•

Pořadatel:

T.J. Auto Škoda Mladá Boleslav

•

Datum konání:

Sobota - 17. říjen 2020 – starší žáci

•

Místo konání:

Sportovní hala U Stadionu 1322, Mladá Boleslav
(naproti Kauflandu) Mapa zde…

•

Ředitel soutěže:

Miroslav Staněk
Mobil: +420 604 292 722
E-mail: stanekmi@gmail.com

•

Přihlášení:

Přihlášení do středy 14.10.2020 do 23:00 hodin zde...
Přihlášení s určením hmotnostní kategorie je povinné (viz. Vážení).
Přihlásit se mohou pouze závodníci uvedení na startovní listině,
která bude zveřejněna na www.czechjudo.org.

•

Ubytování:

Objednávejte samostatně v Hotelu Zimní stadion,
tel: +420 326 748 111, GSM: +420 725 054 752, Email: recepce.hotel@kait.cz

•

Startovné:

250,- Kč, hradí se v průběhu soutěže

•

Informace:

Na adrese ředitele soutěže

•

Poznámka:

soutěž proběhne na 4 tatami

•

Časový pořad:
Pátek - 16.10.2020
18:00 – 19:00 hodin – vážení Ml. Boleslav
Vážení bude probíhat v místech RVŽ:
Brno, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň, Liberec a Praha

19:00 – 20.00 - losování
Sobota - 17.10.2020
8:00 – 9:00 - vážení
9:45 – zahajovací ceremoniál
10:00 – zahájení soutěže určených váhových kategorií
•
•

Hm. Kategorie: Žáci starší: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg
Startují:
Starší žáci dle startovní listiny ročník 2006 – 2007.

•

Podmínky účasti:

Platná evidenční karta ČSJu s uhrazeným licenčním poplatkem
300,- pro rok 2020, min. 5 KYU

•

Poznámka:

Soutěž proběhne na 4 tatami
V každé váhové kategorii u starších žáků 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
Vážení:
• 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 15.10.2020 (termín pro peníze na účtu pořadatele,
nikoliv odeslání příkazu k úhradě) každý klub jednotně uhradit i startovné za své přihlášené
závodníky, převodem na bankovní účet pořadatele: 154989288/0600
• Při platbě se musí vyplnit variabilní symbol: 20418 (jen starší žáci)
• Do zprávy pro příjemce se musí uvést název klubu a počet závodníků.
Odhlášení závodníků:
• Bude-li přihlášený závodník u pořadatele odhlášen nejpozději do pátku 16.10.2020 do 12:00 hodin,
bude startovné jeho klubu vráceno. Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a propadá
pořadateli.
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.
• Druzí čtení závodníci mohou 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

Roman KALOUS
sportovní ředitel ČSJu
V Praze dne 2.10.2019
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