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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

Sportovně technická komise 
Roman Kalous 

E-mail: kalous@czechjudo.cz 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - MUŽI A ŽENY 

Všeobecné ustanovení 

• Pořadatel:  Judo klub Olomouc  

• Datum konání:  2. říjen 2021 – sobota  

• Místo konání:  Sportovní hala UP Olomouc 

U Sportovní haly 2, Olomouc, 772 00  

• Ředitel soutěže:  Jiří Štěpán, E-mail: jiri.stepan@upol.cz   

• Ubytování:  Závazné objednávky e-mailem na jiri.stepan@upol.cz   
(Subjekt: MČR – ubytování) 

• Přihlášení:   Přihlášení do středy 29.9.2021 do 23:00 hodin zde... 

• Informace:   ředitel soutěže 

Technické ustanovení 

• Časový pořad:   
Pátek 1.10.2021 
19:30 – 20:00 - vážení I. – sportovní hala UP Olomouc (možná změna HK) 
20:00 – 21.00 - losování 

 

Sobota 2.10.2021 
8:30 – 9:30 - vážení II. – sportovní hala UP Olomouc (již není možnost měnit HK) 
10:15 – zahajovací ceremoniál 
10:30 – zahájení soutěže (finálový blok a vyhlášení vítězů dle potřeb TV) 

 

• Hm. Kategorie:  muži: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 
ženy: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 
 

• Startovné: 300,- Kč  

• Startují:  Na MČR mužů a žen mohou startovat dorostenci a dorostenky, kteří v daném 
roce dovrší 16-ti let, jsou nositeli nejméně 3.KYU a mají platnou lékařskou prohlídku od sport. lékaře. 

• Úhrada startovného:  nejpozději do 30.9.2021 musí každý klub jednotně uhradit i startovné za 
své přihlášené závodníky převodem na bankovní účet:  508 099 8001/5500 

Při platbě se musí vyplnit variabilní symbol:  21413 
Do zprávy pro příjemce se musí uvést název klubu a počet závodníků.  

• Odhlášení závodníků: Bude-li přihlášený závodník e-mailem na adrese kalous@czechjudo.cz 
odhlášen nejpozději do čtvrtka 30.9.2021 do 12:00 hodin, bude startovné jeho klubu vráceno. 
Startovné za později odhlášené závodníky se nevrací a propadá pořadateli. 

 

• Podmínky účasti: Platná evidenční karta ČSJu s uhrazeným licenčním poplatkem      
300,- pro rok 2021, Muži a junioři musí být nositelé nejméně 3.kyu 

• Poznámka: Soutěž proběhne na 3 tatami  

Vybraní závodníci se musejí podrobit případné dopingové kontrole 
Trenéři musejí mít na finálový blok oblek s košilí a kravatou 
Na soutěži bude probíhat kontrola kimon (certifikovaná „Blue“ nebo „Red“ label. 

 

• Proticovidová opatření: Budou zveřejněna na svazových stránkách dle aktuálních opatření 
MZ ČR 

Roman KALOUS                                                            
sportovní ředitel ČSJu       V Praze dne 17.9.2021 
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