
 
USK Praha Cup mužů a žen 2023 

upraveno 18.1.2023 – trenérská výzva 

INTERNATIONAL TOUR 2023 
 

Pořadatel:  USK Praha, oddíl juda 
 
Termín:  11. 2. 2023 - sobota 
 
Místo:   Sportovní hala Folimanka,Na Folimance 2,Praha 2-Vinohrady 

spojení metrem"C"- stanice Vyšehrad nebo tram.18, 24  Svatoplukova 
 
Ředitel soutěže: Mgr. Jaromír LAUER, Praha 4, Pirinská 3243 

Folimanka  mob. 607 981 348,  uskjudo@volny.cz 
 
Hlavní rozhodčí: Rozhodčí deleguje KR ČSJu 
 
Přihlášky:  Elektronicky přes evidence.czechjudo.org/Calendar.aspx od 6. 2. do 8. 2. 2023 

do 23:00 hodin. 
Přihlašování zahraničních soutěžících přes  http://msksju.cz/register/ od 6. 2. do 
8. 2. 2023 do 20:00 hodin. 

  
Ubytování:  Individuálně přes booking.com  
 
Ceny:   Medaile a diplom  
 
Startovné:  500,- Kč (20 euro)  
 
Úhrada startovného: současně s přihláškou je nutné, aby každý klub nejpozději do 10. 2. 

2023 do 12:00 hod. uhradil  startovné (500 Kč /20 euro) za své přihlášené 
závodníky převodem na bankovní účet pořadatele 4589912309/0800. Do zprávy 
pro příjemce se musí uvést název klubu a počet závodníků. 

 
Předpis:  Soutěží se podle platných pravidel, soutěžního řádu a tohoto rozpisu. 
 
Startují:  Muži a ženy dle SŘJ + junioři, dorost a mladší dorost dle znění čl. 14.2 SŘJ 

v hmotnostních kategoriích: 
muži -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
ženy -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 
Povolená tolerance 1 kg 

 
Časový pořad: 8:00 – 9:00 vážení /sobota 11. 2. 2023/ 

9:00 - 10:00 losování 
          10:00  zahájení soutěže 

https://evidence.czechjudo.org/Calendar.aspx
http://msksju.cz/register/


 
Kontrolní sraz RD:   Neděle a pondělí /12.-13.2./ pro RD juniory a seniory. Otevřeno pro 

všechny kluby. Místo: Akademie Krpálka 
    10:00 - 11:30  15:00 - 16:30 
 
Podmínky soutěže: Závodník je povinen prokázat se platnou Evidenční kartou ČSJu, 

 a min. 5. kyu. 
 

Poznámka:   Zahraniční účast: Slovensko, Německo, Rakousko 
    Soutěží se na 3 tatami 7x7 m. 
 
 
Trenérská výzva:  do „coach boxu“ bude vpuštěn pouze trenér s platnou Evidenční kartou 

viditelně zavěšenou na šňůrce na krku! Na Evidenční kartě musí být 
uvedena trenérská třída. Vytištění karty je odpovědností trenéra, 
pořadatel karty nezajišťuje! 

  
    
Odkaz:   www.uskjudo.cz ,  www.czechjudo.cz  
 
 
 
 
 

 
Mgr. Jaromír L A U E R      Ing. Pavel V A N Ě K 
Ředitel soutěže       Předseda oddílu juda USK Praha 
 
Schváleno STK ČSJu dne 28. 12. 2022 Mgr. Daniel Navrátil 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uskjudo.cz/
http://www.czechjudo.cz/


 
 

Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další organizační 

pracovníci) souhlas se:  

− zpracováním a evidencí osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) a podle zák. č. 110/2019 Sb., 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 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.  

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.  


