
XI. VÁNOČNÍ TURNAJ JUDO 2017  
VÁNOČNÍ TURNAJ JUDO DĚTÍ A MLÁDEŽE JUDO CLUBU PŘI MĚSTSKÉ POLICII OSTRAVA,                      
v rámci tréninkové a soutěžní přípravy sportu judo  jen pro „pozvané“  kluby a oddíly MSK !!!

1. Všeobecné ustanovení

Pořadatel:                  JUDO CLUB při Městské Policii Ostrava - středisko JC  ZŠ KOMENSKÉHO
Datum konání:          02. prosinec 2017 (So),                                                                                        
Místo konání  :          JC ZŠ Komenského 668, Ostrava-Poruba,                                                       
Ředitel soutěže:        Mgr. Jiří Proll , mobil : 603 9621 39                                                                  
Hlavní rozhodčí:        Mgr. Martn Studený                                                                                           
Rozhodčí turnaje:     dle delegace pořadatele JC MP Ostrava                                                          
Zdravotní zabez.:      zdravotní zabezpečení lékařkou RZS                                                                
Startovné:                  150,-Kč, závodníci startují na vlastní náklady                                                

2. Hospodářské náležitost                                                                                                            
Rozhodčí, organizační činitelé a lékař soutěže budou ocenění, dle možnost a propozic Judo
clubu při MP Ostrava, z.,s., - judo střediska JC ZŠ Komenského.

3. Technická ustanovení – startují:
Benjamínci – chlapci a děvčata ročník  narození 2009-2008-2007, rozvážení dle SŘJ                  
Mladší žáci       :  roč. narození  2006-2005 v hm. kat.: 27,30,34,38,42,46,50,55,60,+60 kg        
Mladší žákyně :                            2006-2005 v hm. kat.: 28,32,36,40,44,48,52,57,+57 kg             
Starší žáci         :                            2004-2003 v hm. kat.: 34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73 kg        
Starší žákyně   :                            2004-2003 v hm. kat.: 36,40,44,48,52,57,63,+63 kg                   
Dorostenci       :                            2002-2000 v hm. kat.: 50,55,60,66,73,81,90,+90 kg                   
Dorostenky      :                            2002-2000 v hm. kat.: dle SŘJ                                                         

Doba zápasu:        2.min. benjamínci/benjamínky/mladší žáci/žákyně 
                                 3 min. starší žáci/žákyně, dorostenci/dorostenky
Podmínka účast: platný „PJ“ s licenční kartou ČSJu s potvrzením o lékařské prohlídce 2017,
                                 čisté kimono, přezůvky, svačinu a pit v rámci pitného režimu !!!  
Časový pořad :                                                                                                                                            
Vážení:   08,00 – 09,00 hod.,     Losování:   09,00 -  09,45 hod.,      Zahájení:   10,00 hod.    

Poznámka JC : předvánoční soutěžní den proběhne s dvěma tatami, závodníci na prvním,
druhém  a  třetm  místě  obdrží  medaili,  diplom  a  čoko  Mikuláše,  občerstvení  zajištěno
v mini bufetu JC MP Ostrava. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového programu.
Sportovci, rodiče, hosté a ostatní sportovní příznivci nutno sebou vzít „přezůvky“ v rámci
čistoty !!!
                                                                                                                    
Těšíme se na Vás se sportovním pozdravem                                                               
Za JC MP Ostrava, z.s., - ZŠ Komenského-Poruba                                                                               
Mgr. Jiří Proll – 6.Dan Judo, 4.Dan Ju.jutsu                                                                                         
předseda a hlavní trenér JC MP Ostrava, mobil 603 962139   



               


