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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

 KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ O POSTUP DO DOROSTENECKÉ LIGY 2023 

Pořadatel:  TJ VTŽ CHOMUTOV z.s. 

Datum konání:  15. leden 2023 - neděle 

Místo konání:  Mánesova 1999, 430 03 Chomutov 

Ředitel soutěže:    Václav Šimek, email: vaclavsimek@centrum.cz, mobil: +420 777 278 996 

Rozhodčí:  dle delegace KR ČSJu 

Informace:  ředitel soutěže  

Časový program:  11:00 – 12:00 hodin prezentace, vážení 

  12:30 hodin  zahájení soutěže 

Poznámka:  soutěž proběhne na JEDNOM TATAMI dle podmínek SŘJ a tohoto rozpisu. 

 

Váhové kategorie:  -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 

Váhová tolerance: 0 kg 

Počet cizinců:  0 

Omezení hostování:  v rámci kraje bez omezení, 2 závodníci mimo kraj  
 

Obdrží:  ČSJu - STK, KR, sekretariát 

 

Startují:        

• Judo Česká Třebová 

• Judo Orlová 

• TJ VTŽ CHOMUTOV z.s. 

• TJ Sokol Hradec Králové  

 

Ostatní ustanovení 

Postup: první 2 družstva postupují do dorostenecké 2023. 

V kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy se závodníci uvedení na soupisce družstva předložené při 

vážení stávají kmenovými příslušníky těchto družstev. 
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Kmenová příslušnost získaná v kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy neumožňuje start závodníka 

POSTUPUJÍCÍHO družstva za jiné družstvo v dlouhodobé soutěži dané věkové kategorie do 30. 6. 2023. 

Kmenová příslušnost získaná v kvalifikační soutěži do Dorostenecké ligy neumožňuje start závodníka 

NEPOSTUPUJÍCÍHO družstva za jiné družstvo v dlouhodobé soutěži dané věkové kategorie dle znění čl. 

4.4.2 Přestupního řádu platného od 1. 1. 2023 (Závodník může mít v jednom kalendářním roce pouze dvě 

platná hostování v jedné soutěži dané věkové kategorie. Hostování musí trvat minimálně tři měsíce, 

pokud Rozpis mistrovských a kvalifikačních soutěží pro daný kalendářní rok nestanoví jinak. Před 

udělením druhého hostování je nutno první hostování zrušit, nikoliv však se zpětnou platností.) 

 

ÚHRADA nákladů na kvalifikační turnaje 

Všechny náklady spojené s účastí  v kvalifikaci hradí TJ, oddíly  a  kluby z vlastních prostředků. 

Přihláškou do kvalifikační soutěže se všechny oddíly zavazují k úhradě alikvotního podílu z celkového  

nákladu. Alikvotní část jsou  níže uvedené náklady dělené  počtem hostujících   družstev.  Alikvotní  část  

musí  oddíl  zaplatit  i  při  neúčasti. Přihlášený oddíl, který se nezúčastní kvalifikačního kola dále uhradí 

pořádkovou pokutu 3.000,- Kč. 

Pořádající  oddíl  může účtovat skutečné  náklady na rozhodčí, obsluhu ukazatelů a kamer care systému 

a  lékaře.  Jako  paušální   náklady  na  pronájem  tělocvičny uhradí částku  800,- Kč  na  zúčastněný  oddíl. 

Účtovanou částku, která podléhá kontrole, uhradí  účastnické   oddíly  do  dvou  týdnů  po  obdržení  

vyúčtování. 

Pořadatelé jsou povinni k faktuře přiložit  rozpis nákladů, jehož kopii zašlou do sekretariátu ČSJu. 

Úhrada  za  lékaře je  stanovena Ekonomickými směrnicemi ČSJu. Tuto částku pořádající odd./klub 

rozpočítá do alikvotního podílu zúčastněným družstvům. Náklady za lékaře nad stanovenou částku hradí 

pořadatel. 

Soutěž se bude řídit dle Pravidel juda platných v den konání soutěže. 

 

 

Mgr. Daniel Navrátil 

sportovní ředitel ČSJu                                                         

V Hranicích dne 9. 12.2022 

 


