
Velikonoční turnaj judo 2016 
 
 
1. Všeobecná ustanovení 

 
pořadatel:   Moravskoslezský klub Karviná, ve spolupráci s KSVČ Juventus Karviná 
datum konání:   19. 3. 2016 
místo konání:   ZŠ Prameny, Karviná – Ráj 
ředitel turnaje:  Petr Rabas, ul. Březová č.p. 513, Karviná – Ráj tel. +420 603 786 771,  

e mail: mskjudokarvina@seznam.cz 
hlavní rozhodčí:  Petr Rabas 
ostatní rozhodčí:  dle delegace MSK a z řad trenérů 
informace:   u ředitele turnaje 
startovné:   200,-Kč ( 10,- Euro ) 
přihlášky:   do 13. 3. 2016 na adresu ředitele turnaje pana Petra Rabase 
 
2. Hospodářské náležitosti 

 
rozhodčí budou odměněni jednotnou částkou 400,- Kč, závodníci startují na vlastní náklady 

 
3. Technická ustanovení 

 
mladší žáci:    ročníky narození: 2004 – 2005, 11 – 12 let 

hmotnostní kategorie: -27, -30, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg 
starší žáci:    ročníky narození:  2002 – 2003, 13 – 14 let 

hmotnostní kategorie: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
mladší žákyně:   ročníky narození:  2004 – 2005, 11 – 12 let 

hmotnostní kategorie: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg 
starší žákyně:   ročníky narození:  2002 – 2003, 13 – 14 let 

hmotnostní kategorie: -36, -40, -44, -52, -57, -63, + 63 kg 
 

dorostenci v hmotnostní kategorii:  -46, -50, -55, -60, -66 kg 
dorostenky v hmotnostní kategorii:  -44, -48, -52, -57, -63 kg 
 
benjamínci: chlapci a děvčata rok narození 2006 a mladší 
  závodníci budou rozdělení dle váhových kategorií, ročníky mohou být spojeny 
 
podmínka účasti:  platný průkaz a licence na soutěžní rok 2016,  

potvrzení o lékařské prohlídce na rok 2016  
nebo čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti  

 
časový rozvrh:   vážení závodníků  8.00 – 9.00 hod. 
   losování   9.00 – 10.00 hod. 

zahájení   10.30 hod. 
 

závodníci na 1.,  2. a 3. místě obdrží medaile + drobnou cenu 
 

soutěž proběhne na 3 tatami, občerstvení zajištěno, přezůvky do tělocvičny se sebou 
 

za  MSK Karviná  předseda oddílu Petr Rabas   
 

mailto:mskjudokarvina@seznam.cz

