Judo-club Domažlice
Maškova 318
344 01 DOMAŽLICE

ROZPIS

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Ostatní rozhodčí:
Přihlášky:

Judo-club Domažlice
Aktualizováno 22.11.2021
SOBOTA 27. listopadu 2021
Tělocvična ZŠ Komenského 17, Domažlice, mapa zde…
Roman Kalous, Mobil: 602 273 617, e-mail: kalous@czechjudo.cz
Dle delegace KR KS ČSju Plzeňský kraj
určí KR Plzeňského kraje
Mláďata U9 a U11 do 22. 11. 2021 e-mailem na jcdomazlice@gmail.com (uveďte klub a počet,
včetně doprovodu)
Mladší žáci a žákyně elektronicky do 24.11.2021 do 22:00 hodin zde…
Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlášky v případě naplnění kapacity turnaje.
Přednostní start mají kluby z Jihozápadního regionu a pozvané kluby.

Náklady:
Startovné:
Informace:

závodníci startují na náklady svých oddílů, delegovaným rozhodčím budou náklady hrazeny dle HS
všechny kategorie 200,- Kč, platí se v průběhu turnaje
ředitel soutěže

Technická ustanovení:
Startují:

Podmínky účasti:
Časový pořad:

mláďata U9 ročník narození 2013 – 2014
mláďata U11 ročník narození 2011 – 2012
mladší žáci a žákyně ročník narození 2009 - 2010
min. 5/6. kyu, zaplacený členský poplatek ČSJu, roční příprava u kategorie mláďat
Sobota
9.00 - 10.00 hodin
- prezentace, vážení
10.00 - 10.30 hodin
- losování, nasazování
10.30 hodin
- zahájení soutěže U9 a U11, poté U13

Zdravotní dozor:
zajistí pořadatel
Ceny:
závodníci na 1. - 3. místě v každé hmotnostní kategorii obdrží diplom a medaili
Námitky:
na místě u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč
Poznámka:
o Ve sportovní hale je nutné používat přezůvky!
o Občerstvení nebude k dispozici!
o Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ se všemi doplňky se změnami dle rozpisu.
o Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu.
o V soutěži mláďat bude kontrolována minimální roční příprava (viz. Datum registrace na Evidenční kartě).
o Soutěž proběhne na třech tatami
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Judo-club Domažlice
Maškova 318
344 01 DOMAŽLICE

Podmínky účasti v souvislosti s proticovidovým opatřením MZ ČR:

Všichni účastníci (závodníci, doprovod, pořadatelé a rozhodčí) musejí před vstupem do sportovní
haly prokázat splnění proticovidové opatření takto:
O-N OČKOVÁNÍ – NEMOC
Platí pro:
Trenéry, doprovod a ostatní osoby starší 18-ti let:
a) účastník byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího
schématu.
b) účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
O-N-T OČKOVÁNÍ – NEMOC – TEST
Platí pro:
Všechny osoby ve věku 13-18 let:
a) účastník absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b) účastník byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího
schématu.
c) účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Platí pro:
Všechny osoby ve věku 0 - 12 let:
a) účastník absolvoval ve zdravotnickém zařízení (nikoliv samotest) antigenní test (ne starší než 24
hodin) na vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo splňuje výše
uvedené podmínky b) a c).
Bez splnění výše uvedené podmínky nebude umožněn účastníkům vstup do sportovní haly ani účast
na sportovní akci!
Splnění výše uvedených podmínek bude kontrolováno při vstupu do sportovní haly. Účastník je
povinen vyplnit předložený formulář a doplnit kontaktní údaje na účastníka akce.
Vzhledem k tomu, že ve sportovní hale není oddělené hlediště, nejsou diváci povoleni!
Za KS ČSJu 22.11.2021 schválil:
Roman Kalous

Za Judo-club Domažlice
Ondřej Růžek
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