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Velká cena Jablonce nad Nisou 

Český pohár - Mladších a starších žáků a žákyň, 
dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek 

   (  U13,U15,U18, U21) 

Akce probíhá za finanční podpory Města Jablonec nad Nisou v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2017 

 
A. Všeobecná ustanovení:  
1. Pořadatel:   Judo Klub Jablonec nad Nisou, z.s.  
2. Datum:    25. 3. - 26. 3. 2017 
3. Místo konání:   Městská hala, U Přehrady 20, Jablonec nad Nisou 
4. Ředitel soutěže:  MUDr.Michael Man  mob: 732936471 
                                                                                 e-mail:    man@nemjbc.cz 
 
5. Sportovní ředitel:  Roman Kalous, mobil: 602 273 617 e-mail: kalous@czechjudo.cz 
6. Hlavní rozhodčí:  Deleguje KR ČSJu (rozhodčí pro vážení deleguje  
    KSJu Libereckého kraje) 
7. Přihlášky:   Elektronicky do 22. 3. 2017 do 23:00 hodin 
8. Ubytování:   Závazné objednávky zašlete do 1. 3. 2017 na adresu:  
    R. Hoření - roberthoreni@seznam.cz nebo telefonicky: 608 033 211 
 
9. Úhrada:   Pořadatel hradí náhrady delegovaným funkcionářům. Závodníci  
    startují na vlastní náklady 
10. Startovné:   Ve výši 280,- Kč je nutné uhradit před vážením. Nepřihlášení  
    závodníci zaplatí zvýšené startovné 380,- Kč 
 
B. Technická ustanovení: 
11. Předpis:    Soutěž proběhne dle platných pravidel judo,SŘJ a tohoto rozpisu  
 
12. Startují:    Mladší žáci a žákyně:  ročník narození       2005 - 2006  
    Starší žáci a žákyně:   ročník narození      2003 - 2004 
    Dorostenci a dorostenky: ročník narození       2000 - 2002  
    Junioři a juniorky:   ročník narození       1997 – 1999 
13. Hmotnostní kategorie: 
   Mladší žákyně: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg 
   Mladší žáci: -28, -30,-32, -34,-36, -38,-40, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg  
   Starší žákyně: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg  
   Starší žáci:  -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg  
   Dorostenky: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg  
   Dorostenci:  -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg  
   Juniorky:   -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 
   Junioři:  -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 



 
 
 
14. Podmínky účasti: Dle soutěžního řádu ČSJu 
 
15. Ceny:  
 Závodníci, kteří se umístí na prvních třech místech obdrží diplom a medaili   

   

                                      Klub který se umístí v celkovém součtu bodů na: 
1.místě získá 500 Eur 
2.místě získá 300 Eur 
3.místě získá 100 Eur 

Hodnocení klubů:                         
1.m.  7bodů 

2.m.  5bodů 

3.m.  3bodů 

4.m.  2bodů 

5.m.  2body 

7.m.  1bod 

Závodník musí vyhrát alespoň jedno utkání , aby získal body do družstva .  

 

 
 
16. Časový pořad:  
 Sobota – 25. 3. 2017                   startují ml. žáci a žákyně – ST. ŽÁCI A ŽÁKYNĚ  
          08:00 - 09:00  prezentace, vážení ML. ŽACTVO  
          10:30 - 11:30  prezentace, vážení ST. ŽACTVO 
          09:00 - 10:00  losování 10:00 zahájení soutěže (ml. žactvo)   
 Neděle – 26. 3. 2017                    startují dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky  
   08:00 - 09:00           prezentace a vážení   DOROSTENCI  A  DOROSTENKY  
   11:00 - 12:00  prezentace a vážení   JUNIOŘI  A  JUNIORKY 
   09:00 - 10:00  losování   10:00 zahájení soutěže (dorost) 
17. Poznámka: Na soutěž jsou pozváni závodníci z Německa, Polska, Ruska, Slovenska,  
   Itálie,  Maďarska,Ukrajiny,Slovinska. 

   Soutěž proběhne na 4-7 tatami.  
 

18.  Informace na: www.jablonecjudocup.cz 

                                                                                 



 
 
 
 
 

C. Ostatní ustanovení:  
Přihlášením do této soutěže dávají její účastníci (závodníci, trenéři, doprovod a další 
organizační pracovníci) souhlasí 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  
 
 
 
 
 
 
 
Rozpis schválen STK ČSJu dne:       V Jablonci n. N. dne: 
        10. 11. 2016               10. 11. 2016  
    Roman Kalous         MUDr. Michael Man  
 Sportovní ředitel        Předseda  JK Jablonec n.N., z.s. 



 

Judo camp 
Jablonec nad Nisou 

 

 
Neděle 26.3.2017 

Městská hala Jablonec 

Trénink 10,00 – 12,00 a 17,00 – 19,00 

Pondělí 27.3.2017 
Městská hala Jablonec 

Trénink 10,00-12,00  a 14,00-16,00 
 

Cena tréninkového kempu  ZDARMA pro závodníky  
 

 

Ubytování :Hotel -od 350,-Kč/noc 
               

 
 

 
Přihlášení do 22. 3. 2017  na e-mail:jablonecjudocup@seznam.cz 

Je možné se přihlásit i po tomto datu ale pozor kapacita campu je 
omezena!!! 

 
 

 

 
 

 



 


