
 

15. ZŠ Most – oddíl Judo, z.s. 
pořádá 

 

 

 

 

 

Datum konání:            sobota 1.4.2023 

Místo konání:              tělocvičny 15.ZŠ Most, J. A. Komenského 474/22, Most 

Ředitel souteže:          Bc. Nemčeková Veronika – Braňany, Bílinská 222,  

                                       Tel: 724022707          email: veverca.machik@centrum.cz 

Hlavní rozhodčí:          deleguje kraj 

Ostatní rozhodčí:        deleguje kraj 

Přihlášky:                      do 31.3.2023, max. 150 závodníků - na našich stránkách odkaz:  

                                        http://www.judo-most.cz/vcmost/vc2023  
   (případné změny počtů telefonicky nebo na email řediteli soutěže) 

Startovné:                    250,- korun za přihlášeného závodníka, nepřihlášený 300,- 

Náklady:                       závodníci startují na náklady vysílajícího klubu 

Námitky:                      u hlavního rozhodčího s vkladem 500,- kč. 

Předpis:                        závodí se dle platných pravidel juda, soutěžního řádu včetně 

                                       schválených vyjímek, dodatků a tohoto rozpisu 

Startují:                        starší přípravka chlapci a dívky U10 (2014-2015) 
   - hmotnostní kategorie starší přípravky bude určena po ukončení vážení 

   mladší žáci U12 (2012 – 2013) 
   - hmotnostní kategorie -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg 

   mladší žákyně U12 (2012 – 2013) 
   - hmotnostní kategorie -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg 

Systém soutěže:          určí hlavní rozhodčí na místě soutěže 

Časový pořad:             Vážení:    08:30 – 9:30 
   Losování:  9:30 – 10:30 
   Zahájení soutěže:  10:30 
   Předpokládaný konec (a vyhlášení výsledků): 15:00 

Ceny:   Závodníci na 1 až 3 místě obdrží diplom a medaili, vítěz každé kategorie 

   pohárek a pro všechny umístění věcné ceny. 

   První tři nejúspěšnější oddíly získají pohár za 1. – 3. místo 

Poznámky:                 soutěž proběhne na 3 tatami, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu 

                                     časového pořadu soutěže, občerstvení zajištěno na místě 

Další informace:        poskytuje ředitel soutěže 

 

mailto:veverca.machik@centrum.cz
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Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci ( závodníci, trenéři, doprovod a další 

organizační pracovníci) souhlas se: 

- Zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti 

s účastí na soutěži, v tisku nebo elektronických mediích 

Účastníci soutěže svým přihlášením berou na vědomí že: 

- Soutěže se 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 zavazují 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 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. 

 

Schválil:  STK ÚK  dne  06.03.2023 

 

 


