
 

7. ročník Poháru Českého ráje žákyň a žáků JUDO  

Všeobecná ustanovení : 
 Pořadatel :              TSC Turnov oddíl Judo 
 Termín :                  sobota  1. června 2019 
 Místo konání :         Sportovní hala TSC Turnov  Alšova 1865 ,  Turnov   511 01  
 Ředitel soutěže :     Radek Louda  r.louda@tiscali.cz   mobil : 603 / 397 561 
 Hlavní  rozhodčí :   Jiří Vele    jiri.vele@seznam.cz mobil : 731 / 412 097 
 Rozhodčí :              deleguje  KR Libereckého KS Judo 
 SŘ :                        Jiří Vydra  vydra.judotu@quick.cz  mobil : 606 / 260 340 
 Startovné :     startovné 200,-Kč pro přihlášené závodníky.         Nepřihlášení platí zvýšené startovné 250Kč. 
 

Technická ustanovení : 
Předpis :           závodí se dle platných pravidel judo a SŘ a tohoto Rozpisu.  Soutěž proběhne na 3tatami. 

Startují :            Mini mláďata U 9   2011 – 2012        

                          Chlapci a dívky mohou startovat dohromady. 

                          Starší mláďata U 11   2009 – 2010        

                          Chlapci a dívky startují odděleně .  

                          U kategorií Mláďat U9 + U 11 nesmí být rozdíl  hmotnostních  kategorií vyšší než 10%.  

                         Mladší žáci :  U 13   2007 – 2008        

                         Chlapci :  váhy  do  30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, + 66 kg 

                         Dívky   :            do  30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57,  + 57 kg 

     
Startují žákyně a žáci max.  5. KYU.                       Vyšší pásky v této soutěži nemohou startovat. 

                                  Podmínka startu pro všechny závodníky  je 6./5.kyu v Evidenční kartě. 
 
Časový pořad :   8,00 hod.  ...............  9,00hod. vážení   
                  9,00 hod.  ...............  10,00hod. losování soutěže 
                                   10,00 hod.  ………… zahájení soutěže                                     
 
Systém :                  všechny váhy proběhnou s použitím systémem  Každý s každým, 
                                případně  Skupinového ( POOL )  systému. 
Hodnocení družstev :   budou vyhodnocena družstva na 1.-3.místě dle hodnocení výsledků z jednotlivých 
                                     vah v níže stanoveném bodování.  
 Ceny :                  vítěz a závodníci, kteří se umístili na 2. a 3. místě obdrží medaili a diplom.  
                              Družstva, která se umístí na 1. – 3.místě  obdrží pohár.      
Přihlášky :  zašlete  na e-mail : vydra.judotu@quick.cz  do 28.5.2019.   Soutěž proběhne na 3 tatami. 

 
Počet   startujících je omezen počtem max. 200 přihlášených.        Rozhoduje datum přihlášky.         
                   

                                           Bodování : 

 

 

 

Za každý vítězný zápas získává závodník 1bod.         Závodník, který nezvítězí nezískává žádný bod.                                                            

 

1. místo 4,0body 

2. místo  3,0body  

3. místo  2,0body  

4.místo  1,5bou  

5.místo  1,0bod  
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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. 

                                                                                  

                                                  
 

                                                      
 

 

                                                         
 

 

7.ročník Poháru Českého ráje podporuje Liberecký Krajská svaz Juda. 

 

 

 

                                                                                                                        Radek Louda 

                                                                                                                       předseda oddílu 

Schválil :  18.3.2019 
Jiří Vydra                                                                                            

SŘ  Libereckého KS Judo  

 


