
TJ  Kotouč  Štramberk,  oddíl   Judo 
Vás  zve  na 

VELKOU  CENU  MLADŠÍCH  ŽÁKŮ 
 
Datum sobota   18. dubna  2009  
 
Místo  sportovní hala  TJ Kotouč, ( od vlak. nádraží  směrem do kopce, asi 15 minut  

pěšky ) 
 
Ředitel soutěže   ing. Venský  Petr,  Zauličí  116, 742 66  Štramberk, e-mail: ws@rekumat.cz 
 
Hl. rozhodčí   Štábl Josef ,  Nádražní  1024,  742  66  Štramberk,  
  
Ostat. rozhodčí   Zajistí pořadatel 
 
Přihlašky   orientační  počty zašlete  formou  SMS  na  číslo  608 639 855 , popř. 

zs_stramberk@stramberk .cz 
 
Ubytování  zajišťujeme pouze vyjímečně 
 
Předpis   soutěž  podléhá  platným  pravidlům  ČSJu , SŘ  a  tomuto  rozpisu 
 
Startují    pouze  chlapci , ročník  1997 – 1998 
   Ve vahách  do  27 , 30 , 34 , 38 , 42 , 46 , 50 , 55 , 60 , + 60 kg 
 
Čas.pořad   sobota  18 . dubna  2009 ,  7.30  -  8.30 vážení 
        8.30  -  9.30 losování 
        9.30  zahájení 
Startovné   80,-  kč  za   jednoho  závodníka 
 
Systém   určí  hlavní  rozhodčí  před  soutěží 
 
Ceny   vítěz  každé  váhy  získává  pohár , medaili  a  diplom .  
         Na  2. – 3. místě  čeká  medaile  a  diplom  ( dvě  třetí  místa ) 
   Trenér  vítězného  družstva  převezme  pohár . (každý závodník startuje za 

mateřský oddíl) 
 
Bodování   bez  ohledu  na  počet startujících  ve  váze 1.místo … 7 bodů 
          2.místo … 5 bodů 
          3.místo … 3 body  
   při  rovnosti  bodů  rozhodují pátá , sedmá … místa   
  
Různé   - nutné  přezůvky 
   - občerstvení  zajištěno 
   - během  losování  vystoupí  v tělocvičně  skupina  historického šermu 
   - během  soutěže  si  hlídejte  své  svěřence: nikdo nebude sedět na  okraji    

TATAMI  a  nikdo  nebude  lézt  po  nářadí ( toto budeme důsledně  vyžadovat ) 
   - vyhlášení  vítězů  průběžně , ve  zvláštní  místnosti 
   - po  skončení  soutěže  jste  srdečně  zváni na náměstí k akci  plné  zábavy 
    „Štramberský  apríl, nebo  příjemné  procházce  po  okolí 
   - jsou  pozvány  kluby  z Maďarska , Rumunska  a   Slovenska 
 
Těšte  se  na  další  akce  štramberského  Juda 16.května    muži + ženy 
         Výročí  štramberského  pivovaru 
        20.června    benjamínci 
         oslavy  650.let  Štramberka 
 
 
Schváleno STK: 6.3.2009     za  pořádající  oddíl  zve   Josef  Štábl 


