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Rozpis Mistrovství Moravskoslezského  kraje  s t a r š í c h   ž á k ů   a   ž á k y ň 2008 
 
A. Všeobecná ustanovení: 
 
 
1. pořadatel:         TJ Mittal Ostrava, oddíl judo 
2. datum:               sobota 13. září 2008 
3. místo konání:    Sportovní areál TJ Mittal Ostrava,Varenská 40a 
4. ředitel soutěže:    Petr Sumara, mob. 732 788 884 email: petrsumara@seznam.cz 
5. hlavní rozhodčí:  Mgr. Jiří Proll 
6.ostatní rozhodčí: Svitič J., Lazařová T., Žibrita P., Boháčová M., Janovský J., Martínek R., Rak L., 

Walter F., Žibritová P., Oczko J., Dudová L., Jamborová H. 
(Náhradníci: Lubojacký J. MUDr., Třetina Z., Chobot R., Koza D.) 

Rozhodčí, kteří se nebudou moci  zúčastnit, nechť se neprodleně omluví  předsedkyni  
  KR KSJu Kláře Štefanikové, kontakt : 732 520 524.  

7. přihlášky:          na místě u hl. rozhodčího 
8. úhrada:             závodníci startují na náklady svých TJ 
                              rozhodčím hradí ČSJu dle platných hosp. směrnic 
9.  informace:   ředitel soutěže m.: 732 778 884 a STK t.: 595 953 803 m: 604 127 872 
 
B.  Technická ustanovení: 
 
1. předpis:             závodí se dle platných pravidel judo, SŘ a tohoto rozpisu 
2. startují:             starší žáci nar. 1994-95 
                              jednotlivci -v 9 hmot. kat.(38,42,46,50,55,60,66,73,nad 73kg) 
                              družstva - po jednom závodníkovi v každé hmot. kategorii (min. 5záv.) 
     starší žačky nar. 1994 - 95 
                              jednotlivkyně v 8 hmot. kat.(36,40,44,48,52,57,63,nad 63kg) 
                              družstva - po jedné závodnici v každé hmot. kategorii 
3. podmínky:        všichni závodnici jsou povinni se prokázat doklady 

                dle SŘ čl. 7, včetně registrace MSKSJu 
4. tituly a ceny:     vítězové jednotlivých kategorií získávají titul mistr MS kraje 
                              závodníci na 1. - 3. místě  obdrží diplom 
5.postup:              první dva závodníci každé hmotnostní kategorie postupují na M-ČR, 
                              které se koná  25.10.v Plzni (jednotlivci) 
   pro žákyně je M-ČR 18.10. v Olomouci (soutěž je otevřená) 
   první družstvo žáků postupuje na M-ČR, které pořádá 4.10.2008 v Prachaticích 

družstva žákyň postupují na M-ČR, které se koná 18.10. v Olomouci 
6. časový pořad:  sobota  16. září    8.30 - 9.30  vážení, kontrola dokladů 

                 9.30 - 10.00  losování 
                                10.30 - zahájení soutěže 
    pozn.: vážení v jednotlivcích platí i pro družstva   
7. systém soutěže:   pro 7 a více účastníků k.o. systém s rozšířenou repasáží, jinak každý s každým 
8. námitky           se podávají dle SŘ čl. 20 
9.  startovné:      jednotlivci 50Kč, družstva 100Kč 
 
C: různé:            tento rozpis je zároveň delegačenkou pro výše uvedené rozhodčí. 

Pořadatel zašle ihned po ukončení soutěže  výsledky na STK. 
Přezůvky s sebou! 

Ostrava 10. 8. 2008            Ing. Vyškovský Ladislav 
                                          předseda STK 
rozd.:   oddíly MS kraje     20x 
          činovníci soutěže      14x 
        STK a MSKSJu               5x 
        STK ČSJu                 1x 


