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Moravskoslezský krajský svaz juda, Hornická 54, 70900 Ostrava 1 
 

Rozpis Mistrovství Moravskoslezského kraje juniorek,  juniorů, 
  žen a mužů 2009 

 
A. Všeobecná ustanovení: 
 
1. pořadatel:       TJ MITTAL Ostrava, oddíl judo 
2. datum:           sobota 7. března 2009 
 
3. místo konání:   Sportovní hala Mittal, Varenská ul, Ostrava – Fifejdy;   
4. ředitel soutěže:   Sumara Petr,  
   
5. hlavní rozhodčí:  Ing. Čechák Martin    
6. ostatní rozhodčí:  Borbely R.,  Štefániková K.Mgr., Janovský J.  

Proll J. Mgr.,  Lazařová T.,Svitič J.,Žibrita P.,Heczko T., Martínek R. 
 
Rozhodčí, kteří se nebudou moci  zúčastnit, nechť se neprodleně 

omluví  předsedkyni KR KSJu Kláře Štefánikové, 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 tel.: 732 788 884 a STK tel.: 604 127 872 
 
 
B. Technická ustanovení: 
 
1. předpis:        závodí se dle platných pravidel judo, SŘ a tohoto  rozpisu 
2. startují:        
   junioři (nar.90-92), případně dorostenci (nar.94-93, nositelé min. 4.kyu) 

v 8 hmotn. kat. (55,60,66,73,81,90,100,+100kg) 
juniorky  nar.90-92), případně dorostenky (nar.94-93, nositelé min. 4.kyu 
v 7 hmotn. kat. (48,52,57,63,70,78,+78kg) 
 
doba zápasu v jednotlivcích i družstvech 4 minuty  
 
muži (1989 a starší), junioři,  případně dorostenci min 3.kyu pokud 
dovršili 16ti let v 7 hmotn. kat. (60,66,73,81,90,100,+100kg) 
družstva mužů 1.kolo  (1990 a starší), (60,66,73,81,90,100,+100kg)  
ženy (1989 a starší), juniorky , případně dorostenky min 3.kyu pokud  
dovršili 16ti let v 7 hmotn. kat. (48,52,57,63,70,78,+78kg) 
družstva žen (1988 a starší ), (48,52,57,63,70,78,+78kg) 
doba zápasu v jednotlivcích 5 minut v družstvech 4 minuty  
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3. podmínky:  soutěž jednotlivců je otevřená pro celou Moravu 
   všichni závodníci jsou povinni se prokázat doklady dle SŘ čl. 7, 
                        závodníci MS kraje včetně registrace MSKSJu Ostrava 
 
4. tituly a ceny:  vítězové jednotlivých kategorií získávají titul mistr MS kraje 
                    závodníci na 1. - 3. místě  obdrží diplom  
 
5. postup:         MČR juniorů a juniorek, mužů a žen je soutěž otevřená 

 (viz Rozpis republikových soutěží) 
 
6. časový pořad:   9:00- 10:00 vážení, kontrola dokladů  - junioři a juniorky  

 10:00- 10:30  losování 
                              10.45 zahájení soutěže jednotlivců 
     

11.00-12.00- vážení, kontrola dokladů-muži, ženy, družstva muži, družstva 
ženy 

   12.00-12.30- losování 
   13.00- zahájení soutěže mužů a žen 
    
  soutěž družstev proběhne po skončení soutěže jednotlivců,          
 
7. systém soutěže: pro 7 a více účastníků k.o. systém s rozšířenou repasáži (popř. skupinový 

systém), jinak každý    s každým 
 
8. námitky         se podávají dle SŘ čl. 20 
 
9.  startovné:      jednotlivci 50,- Kč 

družstva 300,- Kč 
 

C. různé:          tento rozpis je zároveň delegačenkou pro výše uvedené rozhodčí.  
Pořadatel zašle ihned po  skončení soutěže  výsledky na STK MSKSJu 

Upozornění:  Vstup pro všechny zúčastněné pouze v přezůvkách! 
 
 
 
Ostrava 2.2. 2009                    Ing. Vyškovský Ladislav 
                                                      STK MSKSJu Ostrava 
     rozd.: oddíly MS kraje          20x 
  další oddíly   10x 
             činovníci soutěže       12x 
             STK Moravy    6x 
             STK ČSJu                 1x 


