
 

 

 

 

ZÁVIŠICKÝ POHÁR 
 

 

 

ROZPIS 

 

Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel  : Oddíl JUDO TJ Závišice 

Datum  : neděle 17. června 2018 

Místo   : tělocvična ZŠ Závišice, vchod od kostela  

Ředitel soutěže : Libor Kahánek 

Hlavní rozhodčí :  Roman Chobot 

Rozhodčí  : frekventanti kurzu rozhodčích  

Startovné  : 150,- Kč za každého startujícího 

Úhrady  : soutěžící startují na vlastní náklady 

Informace  : Libor Kahánek, tel. 607 22 44 94 

Přihlášky  : na místě u hl. rozhodčího   

 

 
 

Technická ustanovení 
 

Předpis  : soutěž proběhne dle platných pravidel JUDO a SŘJ a  

    tohoto rozpisu 

Startují  : benjamínci - ročník nar. 2008 – 2009 

    mini - ročník nar. 2010 – 2011  

v hmotnostních kategoriích dle SŘ čl. 15.2   

Systém  : určí hlavní rozhodčí dle počtu účastníků v hmotnost. kategoriích 

Časový pořad : neděle 17. 6. 2018       8.30  –   9.30  vážení 

                 9.30  –  10.30  losování 

         10.30  –  zahájení soutěže  

Námitky   :  lze podat podle SŘ – čl. 20 

Poznámka              : trénink pro začínající judisty 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu. 

 



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 

 

 

 

 

 

                                         Za oddíl JUDO Závišice                 Libor Kahánek 
 


