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Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: TJ Sokol Dačice – Centropen 

Datum : sobota    27.  května 2017 

Místo : sportovní areál TJ Centropen, ul. Sokolská 40/V 

Ředitel soutěže: Ing. Ludvík Čurda 

Hlavní rozhodčí: Milan Kubeš, Máchova 438/V, 380 01  Dačice 

Ostatní rozhodčí: deleguje KR J.Č. VSJu 

Přihlášky: Milan Malý, Dlouhá 424/V, 380 01  Dačice, nejpozději do 24. 5. 2017. 

 Sdělte zároveň   z á v a z n ý  požadavek na ubytování. 

Startovné: Kč 150,--  startovní lístek, platí se při prezentaci 

Informace: 
Milan Malý, Dlouhá 424/V, tel. 608656522 
e-mail: Milan.Maly@seznam.cz 

Technická ustanovení:   

Startují: U9 přípravka 2009-2010 U13 mladší žákyně 2005-2006 

 U11 mláďata 2007-2008 U15 starší žákyně 2003-2004 

   U18 dorostenky 2000-2002 

 Váhové kategorie dle soutěžního řádu. 
 

Podmínky účasti: dle soutěžního řádu ČSJu 
 

Časový pořad: sobota 27. 5. 2017 

 8.00 -   9.30 hod. - prezentace, vážení 

 9.30 - 10.30 hod. - losování,nasazování 

 10.30 hod. – zahájení 

Ceny: Judisté na 1. - 3. místě v každé hmotnostní kategorii 
obdrží diplom  a věcnou cenu 

Námitky: na místě hlavnímu rozhodčímu 
 

 

Závodí se dle pravidel JUDO a SŘ se všemi doplňky se změnami dle rozpisu. 
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 publikací údajů a fotografii, 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, 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 

 

 

 
Rozpis schválen dne 13.4.2017  
Miroslav Petřík, STK JČSJu 

Za TJ Sokol Dačice - Centropen  

Milan Kubeš, starosta 
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