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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Roman Kalous 

E-mail: kalous@czechjudo.cz 

PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY  

 STARŠÍ ŽÁCI DRUŽSTVA – otevřená soutěž 

 STARŠÍ ŽÁKYNĚ DRUŽSTVA – otevřená soutěž 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

 DOROSTENKY DRUŽSTVA – otevřená soutěž 

 ŽENY DRUŽSTVA – otevřená soutěž 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Všeobecná ustanovení 
 Pořadatel:  Judoklub Jablonec  

 Datum konání:  23. květen 2015 

 Místo konání:   Městská hala, U Přehrady 20,Jablonec nad Nisou 

 Ředitel soutěže:  Ing. František Kopačík, Vysoká 72,466 02 Jablonec nad Nisou,  

mob: 602 411 429 

 Přihlášky:  STK ČSJu, emailem na adresu kalous@czechjudo.cz do 15.5.2015 

 Ubytování:   Závazné objednávky zašlete do 16.5.2015 na adresu:  

roberthoreni@seznam.cz nebo tel. na R.Hoření +420 608 033 211 

 Informace:  Na adrese ředitele soutěže nebo SŘ ČSJu 

 Hostování:  Musí být uvedeno na Evidenční kartě ČSJu  

STARŠÍ ŽÁCI DRUŽSTVA – otevřená soutěž 

Technická ustanovení 
 Časový pořad:   Sobota 23.5 2015 

      8:00 – 9:00 - prezentace, vážení 

      9:00 - 9:30 – losování 

      9:30 - zahájení soutěže 

 

 Startovné:    800,- Kč 

 Startují:    Starší žáci narození v roce 2001 - 2002 

 Hm. Kategorie:    -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73kg 
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STARŠÍ ŽÁKYNĚ DRUŽSTVA – otevřená soutěž 

Technická ustanovení 
 Časový pořad:   Sobota 23.5.2015 

      9:00 – 10:00 - prezentace, vážení 

      10:00 - 10:30 – losování 

      10:30 - zahájení soutěže 

 

 Startovné:    800,- Kč 

 Startují:    Starší žákyně narození v roce 2001 - 2002 

 Hm. Kategorie:   -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  

DOROSTENKY DRUŽSTVA – otevřená soutěž 

Technická ustanovení 
 Časový pořad:   Sobota 23.5 2015 

      9:00 – 10:00 - prezentace, vážení 

      10:00 - 10:30 – losování 

      10:30 - zahájení soutěže 

 

 Startovné:    1.000,- Kč 

 Startují:    Dorostenky narozené v letech 1998 – 2000 a starší žákyně  

ve smyslu ustanovení SŘJ 

 Hm. Kategorie:    -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg  

 

ŽENY DRUŽSTVA – otevřená soutěž 

Technická ustanovení 
 Časový pořad:   Sobota 24.5 2014 

      9:00 – 10:00 - prezentace, vážení 

      10:00 - 10:30 – losování 

      10:30 - zahájení soutěže 

 

 Startovné:    1.200,- Kč 

 Startují:    Ženy narozené v roce 1999 a starší. Start ve vyšší věkové  

kategorii viz. SŘJ čl. 14.2. 

 Hm. Kategorie:   -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78kg  

Systém soutěže:  
 do 5 družstev – každý s každým 
 6 – 7 družstev – skupinový systém 
 8 a více družstev K.O. s plnou repasáží 
 Soutěž proběhne na 4 tatami 
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Ostatní ustanovení 

Kimona:  

- Prvně čtené družstvo nastupuje v bílém kimonu. Druhé může nastoupit v modrém kimonu. V případě, že družstvo 
nastupuje v modrých kimonech, musí v modrém kimonu nastoupit všichni členové družstva. 

- Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“, musí být jméno uvedené na backnumbers 
shodné s příjmením nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou  jména shodná, bude závodník rozhodčím 
diskvalifikován pro nevyhovující závodní úbor. Závodník není vyloučen z celé soutěže a může v soutěži pokračovat. 

 
Trenéři, kteří budou koučovat své závodníky musejí respektovat tato pravidla: 

 Zakázaná jednání:  

 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.  
Koučování v průběhu utkání. Koučování je dovolenou při přerušení utkání MATE. 

Pravidla oblékání:  

 Ve vyřazovacích kolech: 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  

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 

 
 Roman KALOUS                                                            

sportovní ředitel ČSJu                                                         

V Praze dne 26. dubna 2015 


