
X. JARNÍ SOUTĚŽ JUDO 2022 

JARNÍ SOUTĚŽ JUDO DĚTÍ A MLÁDEŽE Judo Clubu při Městské policii Ostrava, z.s.,                                                                                                                                                                

v rámci tréninkové a soutěžní přípravy sportu Judo !!!  

1. Všeobecné ustanovení 
Pořadatel:                 Judo Club při Městské policii Ostrava, z.s.,                                                               
Datum konání:         23. duben 2022 „So“                                                                                                                                                            
Místo konání  :         ZŠ Komenského 668, Ostrava-Poruba                                                                                       
Ředitel soutěže:       Mgr. Jiří Proll ,  mobil  603962139, email: judo.proll@seznam.cz                                                                                                                              
Hlavní rozhodčí:       Mgr. Roman Chobot STK MSKS Ju  Ostrava                                                                                                      
Rozhodčí turnaje:    dle delegace pořadatelem JC MP OVA                                                                                         
Zdravotní zabez.:     zdravotní zajištění odbornou lékařkou/zdravotnicí                                                                                             
Startovné:                 200,-Kč při zápisu za každého startujícího                                                                        
 

2. Hospodářské náležitosti 
Rozhodčí, organizační činitelé, zdravotní lékař/ka soutěže budou odměnění, dle propozic JC MP 

Ostrava, z.s., ZŠ Komenského.  

3. Technická ustanovení – startují:    
U9 Mláďata/U11 Benjamínci: chlapci/děvčata roč. nar. 2014-2013-2012(8-9-10let),rozvážení SŘJu                                                                                                                            
MU13 Mladší žáci:  roč. nar. 2011-2010 (11-12 let) v hm. kat.: 30,34,38,42,46,50,55,60,66,+66kg                              
WU13 Mladší žákyně:            2011-2010 (11-12 let) v hm. kat.: 30,33,36,40,44,48,52,57,+57kg                        
MU15 Starší žáci:                    2009-2008  (13-14 let) v hm. kat.: 34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73kg                        
WU15 Starší žákyně:              2009-2008  (13-14 let) v hm. kat.: 36,40,44,48,52,57,63,+63kg 
MU18 Dorostenci                   2007-2005  (15-17 let)  v hm. kat.: 46,50,55,60,66,73,81,90,+90kg 
WU18 Dorostenky                  2007-2005 (15-17 let)   v hm. kat.: 44,48,52,57,63,70,+70kg 
 

Doba zápasu    :    2.min. mláďata/benjamínci, mladší žáci/žákyně     
                                   3.min. starší žáci/žákyně, 
                                   4.min. dorostenci/dorostenky, 

Podmínka účasti: platná Licenční karta ČSJu 2022, čisté kimono, přezůvky, svačinu a pití sebou , 

počet závodníků zašlete na e-mail: judo.proll@seznam.cz , závodí se SŘ a tohoto Rozpisu.   

Sportovci, rodiče, hosté a ostatní sportovní příznivci nutno sebou vzít přezůvky v rámci 

čistoty, zákaz vstupu s venkovní obuvi do tělocvičny !!!                                                                   

Jestli-že to bude stále nutné /COVID19/, nezapomenout na desinfekci a roušky !!! 

ČASOVÝ POŘAD :                                                                                                                                                        

Vážení        08,00 – 09,00 hod.    kontrola dokladů                                                                                                                           

Losování    09,00 - 09,45 hod.      rozhodčí a trenéři                                                                                                                                

Zahájení    10,00 hod.                    zahájení soutěže, slavnostní nástup sportovců 

Poz. :  Závodníci na prvním, druhém a  třetím místě obdrží medaili, diplom a čokoládovou dobrotu, 

občerstvení  zajištěno v bufetu, dle možností  JC MP Ostrava. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu 

nebo změnu judo Tatami a časového programu.                              

Za JC MP Ostrava, z.s., středisko juda ZŠ Komenského                                                                                                                          
Mgr. Jiří Proll, předseda  a trenér  JC MP Ostrava, z.s., , mobil 603 962139            
Ostrava-Poruba, 2022                                     
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