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Vážení: Týmy, které přijedou v pátek a přenocují v Drážďanech, se mohou kdykoli 

zvážit na ubytování od 15 do 20 hodin. 
V případě týmů, které přijedou na turnaj v sobotu, se vážení koná od 8:30 
do 9:15 ve sportovní hale. 

 
Plán: Podrobnější informace pro ubytované budou zaslány po přijetí přihlášky 
 

Pátek            od  15.00 Uhr   Příjezd 
 

Sobota od   8.30 – 9.15 Uhr Vážení 
   cca.    10.00 Uhr  Zahájení – začátek turnaje 
   cca.  16.00 Uhr  Ukončení turnaje a slavnostní předání cen 
 

Neděle Odjezd do 10.00 Uhr 
 
Přihlášky:  Týmy bez přenocování nejpozději do:   01.03.2020 
   Týmy s přenocováním nejpozději do:      01.02.2020 

na regionencup2020@gmx.de 
Přihlášky se jmény sportovců a jejich vedoucích do:  20.04.2020 

 
Startovné:  Startovné za účastníka     10,00 € 
 
   Ubytování za osobu:             70,00 €  

zahrnuje 2x nocleh se snídaní a 2x večeři s grilem. 
Náklady by se mohly snížit v závislosti na veřejných dotacích 
a soukromých sponzorech. 

 
Rozhodčí:  Rozhodčí bude pozván hlavním rozhodčím z oblasti Drážďan.  

(viz KRAS). –Zahraniční rozhodčí nebo rozhodčí z jiných spolkových zemí 
jsou velmi vítáni. Přihlášky prosím zašlete na výše uvedenou emailovou 
adresu, nejpozději do 01.02.2020. 
Odměna pro rozhodčí je pevně stanovena paušálem ve výši 35,00 EUR 
včetně cestovních nákladů. 

 
Pozvaní jsou:  Všechny kluby ze Saska, z Německa a Čech z Euroregionu Labe, všechny 

národní a mezinárodní partnerská města Drážďan a členové  
spolku Sportjugend Süddeutscher Großstädte a jejich partnerská města  
(M, MA, F, N, S, KA, HAL, L, DD). 
Předpokládá se cca. 20 až 24 týmů. 

 
Aktualizace:  Další informace nebo změny budou zveřejněny a aktualizovány na našich 

webových stránkách 
 

www.judo-sachsenwerk.de 

 
Kontakt:  Heiko Schöne 0049 163 - 8304401  
   regionencup2020@gmx.de 


