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DANRHO CUP 2009 
 GRAND PRIX M�LNÍKA XVI. RO�NÍK 

 
pro dorostence a dorostenky, starší a mladší žáky a žákyn� 

 
Po�adatel:  TJ EM� M�lník - oddíl JUDO a agentura OUTIN 
Datum:  14. února 2009 (sobota) – starší a mladší žáci a žákyn� 
   15. února 2009 (ned�le) – dorostenci a dorostenky 
Místo:   Tenisová sportovní hala, ul. �ípská (u krytého bazénu), M�lník 
�editel sout�že: Mikuláš Jány, Vozová 3581, 276 01 M�lník, tel.: 732 164 222 
   mikulas@fspnet.cz 
Hlavní rozhod�í: Mgr. Miroslav Jelínek, Ho�ín 92, 276 01 M�lník, tel.: 603 357 768 
   outin@outin.cz 
Další rozhod�í: zajistí po�adatel 
P�ihlášky:  www.czechjudo.org 
Ubytování:  možno zajistit po závazné objednávce u �editele sout�že 
Úhrada:  závodníci na vlastní náklady 
Ob�erstvení:  zajišt�no po celou dobu sout�že 
Léka�:   zajistí po�adatel 
 

Technická ustanovení 
 

P�edpis:  závodí se dle platných pravidel judo, sout.�ádu a tohoto rozpisu 
Startují:  mladší žáci ro�. 97-98 
   hm.kat.: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg   
   mladší žákyn� ro�. 97-98 
   hm.kat.: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg 

starší žáci ro�. 95-96 
   hm.kat.: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg   
   starší žákyn� ro�. 95-96 
   hm.kat.: -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

dorostenci  ro�. 93-94 (st. žáci dle S�) 
hm.kat.: -46,-50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
dorostenky ro�. 93-94 (st. žákyn� dle S�) 
hm.kat.: -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

                                      
�asový po�ad: vážení 8.00 – 9.00 (st.ž.+dor.) a 9.00-10.00 (ml.ž.),  

losování 9.00 -10.00, zahájení 10.00 hod.(st.ž.+dor.) 
Startovné:  150,- K� za závodníka p�ihlášeného  

200,- K� za nep�ihlášeného �i p�ihlášeného po termínu 
(bude d�sledn� uplatn�no!!!!!) 

Systém:  dle po�tu závodník�, sout�ž prob�hne na 3 tatami, pravidlo  
golden skore bude uplatn�no u dorostu 

Ceny:   medaile za první až t�etí místo 
R�zné:   potvrzená ú�ast závodník� ze Slovenska, N�mecka a Polska 
 
AKCE:  15% sleva v prodejním stánku DANRHO (i pro objednávky) 
 
Schváleno STK �SJu       Za oddíl judo 
         TJ EM� M�lník 
V Praze dne:        Mikuláš Jány 


