
Městská sportovní hala Brno
Vodova 108
11.09.2021 sobota 
muži, ženy, dorostenci, dorostenky
muži OPEN (bez rozdílu vah)

12.09.2021 neděle
žáci a žákyně (starší)

13. - 14.09.2021 
(pondělí a úterý)
tréninkový kemp U15, U18

Ředitel soutěže: RNDr. Jiří Pálka
Mobil: +420 602 541 557
E-mail: palka@icp-brno.cz

Kontakt: Mgr. Jaroslav Švec
Mobil: + 420 608 833 350
E-mail: svicko1@seznam.cz

JUDO SK Královo Pole Brno, z.s., Vodova 108, Brno 612 00, IČ: 22670271, DIČ: CZ22670271

Přihlášky Do 08.09.2021 Z ČR: www.czechjudo.org Ze zahraničí: svicko1@seznam.cz

Startovné 

300 Kč/15 Euro Muži OPEN: 300 Kč/15 Euro

Úhrada startovného: Současně s přihláškou je nutné nejpozději do 8.9.2021, aby každý klub jednotně uhradil i startovné za své 
přihlášené závodníky převodem na bankovní účet pořadatele 43-704550297/0100 s variabilním symbolem 202109. Do zprávy 
pro příjemce se musí uvést také název klubu a počet závodníků. 
Odhlášení závodníků: Bude-li přihlášený závodník u pořadatele odhlášen nejpozději do čtvrtka 9.9.2021 do 12:00 hodin, bude 
startovné jeho klubu vráceno. Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a propadá pořadateli.

Ceny
Muži OPEN KATANA za vítězství v soutěži bez rozdílu vah
Váhové kategorie 1 místo - medaile a věcná cena, 2 a 3 místo - medaile

Ubytování
Hotel ****
BnB (Bed and 
Breakfast)

Hotel kategorie A: 700 Kč / 30 Euro / osoba / noc (dvoulůžkový pokoj), 1200 Kč / 50 Euro / osoba / noc (jednolůžkový pokoj)
Hotel Vista Brno – čtyřhvězdičkové ubytování v Brně (www.vista-hotel.cz)
Hotel kategorie B: 600 Kč / 25 Euro / osoba / noc (dvoulůžkový pokoj), 900 Kč / 40 Euro / osoba / noc (jednolůžkový pokoj)
Hotel Prometheus (www.hotel-prometheus.cz)
Hotel A-SPORT a restaurace Campo Brno (www.a-sporthotel.cz)
Přihlášky do 12.08.2021

pořádá

30. ročník mezinárodního turnaje JUDO - Český pohár 
KATANA pro vítěze absolutní soutěže mužů. Věcné ceny.

MIZUNO BRNO CUP OPEN 2021

Tatami: 6 - sobota, 6 - neděle Závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.



Informační 
centrum:
So, Ne (od 7 hod.)

Informace. Kontrolní vážení. Registrace. Informace o ubytování.
Pořádající klub si vyhrazuje právo upravit harmonogram soutěže dle okolností a dle svých technických možnosti. Nepřebírá žádnou odpovědnost 
za případné zcizení osobního majetku závodníků, doprovodu závodníků, návštěvníků a dalších po dobu konání turnaje.

Startují
Sobota

Muži (společná věková kategorie) -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg (1 kg tolerance pro tuto kategorii)

Ženy (společná věková kategorie) -48, -52, -57, -63, -70, -78, + 78 kg (1 kg tolerance pro tuto kategorii)

Dorostenci U18
Nar. 2004 - 2006 

-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg

Dorostenky U18 -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg

Muži OPEN Muži a dorost (od 3.kyu). Bez rozdílu vah. KO systém bez repasáže.

Neděle
Starší žáci U15

Nar. 2007 - 2008
-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg

Starší žačky U15 -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

Časový 
pořad

Sobota
Muži a ženy Dorostenky a dorostenci U18

Zahájení 14:00 hod. Zahájení 9:00 hod.

Muži OPEN: Přihlášení do 14 hod. Zahájení v 15 hod. Finále od 16:30 - TV přenos: www.czechjudo.cz

Neděle Starší žáci, starší žákyně U15 Zahájení 9:00 hod.

MIZUNO BRNO CUP OPEN 2021

Předpokládané tréninky - pořadatel si vyhrazuje právo upravit časy tréninků dle potřeby

Kontakt: Zdeněk Trávníček           Mgr. Jaroslav Švec
Mob.:  +420 608 241 224              Mob.: +420 608 833 350
E-mail: 1trawex@seznam.cz         E-mail: svicko1@seznam.cz

13.09.2021 (pondělí)                       14.09.2021 (úterý)
9:00 - 10:45 hod. do 50 kg               9:00 - 11:00 hod. všechny kategorie
11:00 - 12:45 hod. nad 50 kg
15:00 - 16:45 hod. do 50 kg
17:00 - 18:45 hod. nad 50 kg

Pozor: kapacita pro kemp je omezená!

Cena za ubytování (a stravování) na tréninkovém kempu

Hotel kategorie A:
2200 Kč / 90 Euro / osoba
Hotel Vista Brno – čtyřhvězdičkové ubytování v Brně (www.vista-hotel.cz)
Hotel kategorie B:
2000 Kč / 80 Euro / osoba
Hotel Prometheus (www.hotel-prometheus.cz)
Hotel A-SPORT a restaurace Campo Brno (www.a-sporthotel.cz)
Přihlášky do 12.08.2021

Ubytování HOTEL 12/13.09.2021 a 13/14.09.2021
Stravování 12.09.2021 (večeře v restauraci)
Stravování 13.09.2021 (snídaně, oběd a večeře v restauraci)
Stravování 14.09.2021 (snídaně a obědový balíček)

Cena tréninkového kempu bez ubytování: 500 Kč/20 Euro. Tréninkový kemp musí být zaplacen celý, nelze zaplatit pouze část. 
Zdarma pro ubytované účastníky kempu.

JUDO KEMP (U15, U18, muži a ženy)

Vážení

Pátek
U18, muži a ženy   18:00 - 19:00 hod. Nasazování a losování U18, muži a ženy   20:00 - 21:00 hod. 

Místo vážení: Městská sportovní hala Brno, Praha, Ostrava (místo bude upřesněno)

Sobota

U18, muži a ženy   8:00 - 8:30 hod. (již není možný posun do jiné HK)
Muži a ženy   12:00 - 13:00 hod. (již není možný posun do jiné HK)

U15   17:00 - 18:00 hod. Nasazování a losování U15   19:00 - 20:00 hod.

Místo vážení: Městská sportovní hala Brno, Praha, Ostrava (místo bude upřesněno)

Neděle U15   8:00 - 8:30 hod. (již není možný posun do jiné HK)

Kontrolní 
vážení:
8:30 - 8:45 hod.

Sportovně technická komise provede z každé váhy vylosování 2 závodníků na kontrolní vážení, kteří se odvážili předchozí den. 
Hmotnost vylosovaného sportovce nesmí být o více než 5% vyšší (bez kimona), než je oficiální maximální hmotnostní limit  
kategorie. V případě, že nebude tato podmínka splněna, závodníkovi nebude umožněn start. Pro toto kontrolní vážení je povoleno 
jen jedno vážení (nikoliv kontrolní).

Další partneři:

Hlavní partneři:

RNDr. Jiří Pálka
ředitel soutěže

Schváleno STK ČSJu


