
 

ČESKÝ SVAZ JUDO 

CZECH JUDO FEDERATION 

Dlouhodobé soutěže ČSJu 

 
Atletická 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 

 

Nabídka pořádání 
Baráž o postup do Extraligy mužů 2016 

 

Pořadatel:  TJ Sokol Mohelnice, oddíl juda 
 

Datum konání:  28.11.2015 
 

Místo konání:  Sportovní hala Obchodní akademie, Olomoucká ul. Mohelnice 
 

Ředitel soutěže:  Mgr. Jaroslav Švec, Luční 8, 789 85 Mohelnice 

mobil: 604 585 480, e-mail: svec.jaroslav@centrum.cz  
 

Rozhodčí:   dle delegace KR ČSJu 
 

Informace:  ředitel soutěže  
 

Časový program:  10:30 - 11:00 hodin prezentace, vážení 

    11:30   hodin  zahájení soutěže 
 

Poznámka:  soutěž proběhne na jednom tatami dle podmínek SŘ a vydaného Rozpisu 

 pro mistrovské soutěže 2015 a tohoto rozpisu. 
 

Obdrží:  ČSJu-STK, KR, sekretariát 
 

Kluby: 1.JC Baník Ostrava 
 TJ Sokol Mohelnice 
 Judoclub Plzeň 
Ostatní ustanovení: 

- V tomto kole se 2 kluby z EXL a 1 klub z I.ligy utkají každý s každým 

- Družstva jsou složena z váhových kategorií -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg  

- Kontrolní vážení závodníků je bez váhové tolerance 

- Pro registraci závodníků bude  použita předepsaná soupiska družstva 

- Start cizinců v tomto kole není povolen 

- Družstva do tohoto kola nezískávají žádnou bonifikaci 

- V barážovém kole nemohou startovat za kluby: 

o Závodníci, kteří ve stejném ročníku startovali za jiný klub v EXL a v I. Lize.  

o Závodníci, kteří ve stejném ročníku startovali v Interlize. Výjimkou jsou ti závodníci z Interligy, 

kteří získali kmenovou příslušnost klubu účastnícího se barážového kola tím, že byli uvedeni na 

soupisce v předchozím extraligovém nebo prvoligovém kole (uvedením na soupisce se stali 

kmenovými příslušníky extraligového nebo prvoligového družstva).  
 

Za  STK ČSJu:       Roman Kalous            V Praze dne  19.11.2015 
 

 Ihned po skončení soutěže pošle pořadatel tabulku v el. podobě na adresu: kalous@czechjudo.cz 

       

 V nejbližším pracovním dni zašle pořadatel celou dokumentaci  na adresu: 

 Roman Kalous, Maškova 318, 344 01  Domažlice      

V případě, že tak pořadatel kola neučiní, bude sankcionován dle platných ekonomických směrnic ČSJu. 
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