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ČESKÝ POHÁR DRUŽSTEV STARŠÍHO ŽACTVA 2013 

– Soutěž krajských družstev 

Všeobecná ustanovení 

 Pořadatel:  SKP Judo Jičín   

 Datum konání:  26. Duben 2014 - sobota 

 Místo konání:   Sportovní areál Jičín  

 Ředitel soutěže:  Josef Letošník, Kosmonautů 833, 506 01, Jičín,  

                                               tel.: 723 866 413, e-mail: letosnik.judojicin@tiscali.cz 

 Přihlášky:  STK ČSJu, emailem na adresu kalous@czechjudo.cz do 10.4.2014 

 Ubytování:   Informace o způsobu a ceně ubytování budou zveřejněny na  

svazových stránkách ČSJu 

 Informace:  Na adrese ředitele soutěže nebo SŘ ČSJu 

 Technická ustanovení 

 Časový pořad:   Sobota 26.4.2014 

      8:30 – 9:30 - prezentace, vážení 

      9:30 - 10:00 – losování 

      10:00 - zahájení soutěže 

 Startují:    Starší žáci a žákyně narození v roce 1999 - 2000 

 Hm. Kategorie:    Starší žáci  -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg 

Starší žákyně  - 44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg 

Ostatní ustanovení 

 Krajská družstva jsou složena ze závodníků a závodnic, jejichž mateřský oddíl je členem daného kraje. 

Hostování za jiný kraj v této soutěži není možné. 

 Družstvo může mít v každé váhové kategorii libovolný počet náhradníků. 

 Závodníci musejí startovat pouze v té hmotnostní kategorii, ve které byli odváženi! 

 Nejmenší počet členů v družstvu je 5 

 Každý kraj může sestavit jedno družstvo 

 Soutěž proběhne na 3 tatami.  

Systém turnaje 

Čtyři družstva  - souboje každý s každým: 

A – 4 družstva 

B – 3 družstva 

C – 4 družstva 

D – 3 družstva 
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 Z každé skupiny postupují první dvě družstva do semifinále. 

 V turnaji se získává 2x7, 2x5 a 12x3 místo 

 Vedoucí družstva je povinen předložit vyplněnou soupisku před vážením hlavnímu rozhodčímu turnaje.  

 Ceny 

Vítězná družstva získávají pohár a členové družstva (základní + 4) medaile. 

Financování 

Účastníci – krajská družstva hradí tyto náklady: 

 Ubytování 

 Dopravu 

 

Trenéři, kteří koučující své závodníky musejí respektovat tato pravidla: 

 Zakázaná jednání:  

– Koučování svého závodníka z trenérské židle je možné pouze při přerušení utkání. Koučování musí trenér  

přerušit při zvolání rozhodčího Hajime. 

– Jakékoliv poznámky k výrokům rozhodčích nebo jejich kritika  

– Dožadování se opravy výroků rozhodčího  

– Jakákoliv urážlivá, posměšná gesta směrem k rozhodčím, činovníkům, nebo publiku  

– Opírání se, údery, nakopnutí apod. reklamních panelů, nebo jiného zařízení  

– Jakékoliv projevy neúcty k soupeři, jeho trenérovi, rozhodčím, činovníkům, vlastnímu závodníkovi, 

personálu, obecenstvu, atd.  

Pravidla oblékání:  

Ve vyřazovacích kolech a pro program finálového bloku: týmová tepláková (šusťáková) souprava s kalhotami 

sahajícími k obuvi.  

Následující je nepřípustné vždy:  

– kratší kalhoty, nezahalený trup, vykrojená trička, jakékoliv kšiltovky a pokrývky hlavy vůbec, džíny, 

svetry nebo podobné oblečení nevážící se ke sportu, sandály.  

Postihy:  

Každý trenér, jenž poruší tato pravidla bude vyloučen, nebude smět doprovázet své sportovce do zápasové zóny a 

zasednout na židli trenéra do konce celé soutěže (ne pouze na příslušný den).  

 

Následující činovníci jsou oprávněni postihovat trenéry:  

– Sportovní ředitel soutěže a členové sportovně technické komise  

– Členové komise rozhodčích a instruktoři rozhodčích  

 

 

 

 
 Roman KALOUS                                                            

sportovní ředitel ČSJu                                                         

V Praze dne 19. února 2014 
 


