
 
 

                      PPoohháárr  ssttaarroossttyy  oobbccee  DDoobbrráá  vv  JJuudduu..  

                       JUDO BESKYDY-Sportovní klub policie Ostrava oddíl JUDO – Dobrá, pod záštitou starosty Obce, 

 

                 Vás zve na tradiční ukončení sezóny. 
 

 

VVyyvvrrcchhoolleenníímm  aakkccee  TTUURRNNAAJJ  DDRRUUŽŽSSTTEEVV  

VV  SSOOBBOOTTUU  1122..  pprroossiinnccee  22001155  

Místo konání:  Tělocvičny základní školy v Dobré  

 
Ředitel soutěže: Luděk Kubíček. Hlavní rozhodčí: Roman Chobot, ostatní rozhodčí zajistí pořadatel. 

ZÁVODÍ SE DLE PLATNÝCH PRAVIDEL JUDA A TOHOTO ROZPISU. Proběhnou tři samostatné soutěže. 
Zvlášť pro žáky, zvlášť pro benjamínky, vyvrcholením soutěže bude samostatný turnaj družstev. 
Benjamínci budou ještě rozděleni 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. 2006-2005, kategorie mini 2008-2007 (chlapci i dívky dle rozvážení). 

                                       Ml. žáci (roč. 2004-2003), -27,30,34,38,42,46,50,55,60,+60,  žákyně - 28,32,36,40,44,48,52,57,+57 
                                   St. žáci (roč. 2002-2001),  -34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73,  žákyně - 36,40,44,48,52,57,63,+63    

 
STARTOVNÉ  150,-Kč.                                      Soutěž proběhne na čtyřech až pěti tatami. 

 

Startovné za družstvo 1000,- Kč 
Váhy v družstvu: benjamínci do25kg, do30kg, do35kg, ml. žáci do 40kg, do45 kg, do 50kg, st. žáci do 45kg, 

do 50kg, do 60kg, + 60kg. V kategorii družstev mohou startovat chlapci i dívky, mohou se posouvat do 

vyšší věk. kateg. Vítězná družstva obdrží poháry. Družstva mohou být složena z více klubů. Družstva, která 

budou startovat pouze s vlastními členy, obdrží speciální cenu sponzora. Věříme, že tato nabídka je výzvou pro 
všechny oddíly. Soutěž družstev dodá turnaji náboj emočních prožitků a nebude předem jisté, že zvítězí 
početně nejsilnější domácí kolektiv. Těšíme se na prestižní utkání nejlepších borců každého oddílu.  
 

Prosíme o včasné, telefonické - emailové nahlášení orientačního počtu závodníků a zda stavíte družstvo. 

CENY: Závodníci kategorie jednotlivců na prvních třech místech obdrží medaili a diplom. Nejtechničtější 
závodníci v každé věkové kategorii obdrží trofej. Oddíly v kateg. družstev na prvních pěti místech obdrží pohár 
starosty obce. Vítězné družstvo hodnotnou cenu sponzora a finanční částku 1000,- Kč. 

 
PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PROGRAM:     
Vážení  8,00 - 9,00 hod.  
Soutěž benjamínků a přípravky -  zahájení     10,00 hod. ukončení 13,00hod. 
Soutěž  žáků                       - zahájení            10,00 hod. ukončení 14,00hod.                             
Soutěž družstev -  vyvrcholení  turnaje 14, 00 hod.                                            

!!! Pro pohyb v sále – nutné přezůvky! 
 

Přihlášky:  e-mail: judoskpova@seznam.cz     tel: 605513443 
 
Srdečně Vás všechny zveme k vzájemnému poměření sil. Očekávaná účast cca. 150 - 200 závodníků. Přijeďte 

si užít poslední soutěž sezóny. Těšíme se na Vás. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO  
 

 Na stánku prodej nových, modrých a bílých kimon všech velikostí za 
výhodné ceny. Výprodej starších kimon. 

 

mailto:judoskpova@seznam.cz

