
JUDO BESKYDY, VE SPOLUPRÁCI SE A SPOLEČNOSTÍ BAIL-SPORT, POD PATRONACÍ REGIONU BESKYDY
A STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK VÁS ZVOU NA

sobota 4. března 2017

1. Všeobecná ustanovení:      Pořadatel:  JUDO BESKYDY z.s. 
Místo konání:  Sportovní hala Základní školy 1. Máje, Frýdek-Místek.                                                        
Pro lepší zaparkování a přístup do haly je vhodné přijet k hale z ulice 28. října. Naproti domu důchodců. 
Zde je dostatečné množství parkovacích míst.   GPS:  49.672083,18.350719

Vedoucí projektu:  Luděk Kubíček, tel. 605513429, 
Ředitel soutěže:    Pavla Prőllová, tel. 605513443 
Hlavní rozhodčí :   Roman Chobot     Ostatní rozhodčí dle delegace. 
            
2. Technická ustanovení:

ZÁVODÍ SE DLE PLATNÝCH PRAVIDEL ČS. JUDA A TOHOTO ROZPISU.

Podmínkou účasti je platná evidenční karta. Start závodníků je přípustný nejdříve po jednom roku tréninkové přípravy a obdržení
6.KYU. Proběhnou dvě soutěže. Zvlášť pro žáky a zvlášť mláďata. Nejmladší děti budou ještě rozděleny dle věku a schopností po
dohodě s trenéry,  aby zde nebyly velké věkové rozdíly, nedocházelo k nepatřičným stresovým situacím a děti  měly příjemný
zážitek z vlastního výkonu.

Startují: Benjamínci roč. 2007-2008, kategorie mini 2009-2010 (chlapci i dívky dle rozvážení).
Ml. žáci (roč. 2005-2006), - 27,30,34,38,42,46,50,55,60,+60,  žákyně - 28,32,36,40,44,48,52,57,+57
St. žáci (roč. 2003-2004), - 34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73,  žákyně - 36,40,44,48,52,57,63,+63

   
Soutěž proběhne na 6.tatami.
Rozhodčí budou oceněni jednotnou částkou 500,-Kč.                                                
Startovné: Benjamínci 200,- Kč. za osobu.  Mladší a starší žáci a žačky 200,- Kč. za osobu.
Uzávěrka přihlášek 3. 3. 2017
Přihlášky:  e-mail: judoskpova@seznam.cz
Telefonické   - Luděk Kubíček tel:+420605513429,

Vítězové na prvních třech místech obdrží diplom a medaili.
Vítěz každé kategorie obdrží trofej a věcnou cenu hlavního sponzora.

Čtyři nejúspěšnější kluby obdrží trofej Euroregionu Beskydy.
Soutěžící bez výsledku obdrží účastnický list.

Slavnostní zahájení soutěže proběhne v 10,00hod. Předpokládané ukončení v 16,00hod.

ČASOVÝ PROGRAM:  Vážení benjamínků a mini 8,00 - 9,00 hod.  
                                                       Zahájení soutěže benjamínků 10,00 hod. (ukončení a vyhlášení 12,00)
                                                       Vážení žáků 10,15 – 10,45 hod.
                                                       Zahájení soutěže žáků 11,30 (ukončení a vyhlášení 14,30)
                                                       Žáci á žákyně, kteří budou přítomni od začátku soutěže, budou mít    
                                                       možnost zvážení po ukončení vážení benjamínků. 

mailto:judoskpova@seznam.cz

	St. žáci (roč. 2003-2004), - 34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73, žákyně - 36,40,44,48,52,57,63,+63
	

