
   
 
 
 
Vážení příznivci juda, 
JUDOCLUB Liberec pořádá 

15. ročník Mezinárodního  turnaje pro žákovské kategorie 
a srdečně Vás  zveme  na turnaj  mladších a  starších žáků s mezinárodní účastí. 
Očekáváme účast klubů z Holandska , Polska a Německa. 

Akce je je podpořena kulturním a sportovním fondem Statutárního města Liberec 
   

Kategorie  Ročník narození  Hmotnostní kategorie 
Mladší žáci  1998 a 1997  - 27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg 
Starší žáci  1996 a 1995  - 38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
 
Všeobecná ustanovení  
1. Pořadatel : JUDOCLUB Liberec 
2. Datum konání : sobota 2. května 2009  
3. Místo konání : Sportovní hala Technické university Liberec, areál kolejí Harcov,  
4. Ředitel soutěže : Jaromír Šťastný, Pšeničná 759, 460 14 Liberec 14 mobil:  +420731547922, 
     e-mail: mvc@judoclubliberec.cz 
5. Hlavní rozhodčí : Petr Štibinger 
6. Ostatní rozhodčí : Deleguje KR KSJu a pořadatel 
7. Sportovní ředitel : Ing. Jan Hájek    
8. Registrace  : Nejpozději do 28.04 2009 - www.czechjudo.org (elektronické přihlašování závodníků)  
       
9. Úhrada : Start na vlastní náklady, delegovaní  činovníci dle komických směrnic ČSJU 
10. Startovné : 100,-Kč registrovaný (přes elektronickou evidenci) závodník 
      150,-Kč neregistrovaný závodník/klub.  Zahraniční kluby 4,- EUR za závodníka. 
 
11. Informace : Na adrese ředitele soutěže nebo www.judoclubliberec.cz 
 
Technická ustanovení 
 
1. Předpis : Soutěží se dle platných pravidel juda, SŘJ a toho rozpisu 
2. Podmínky účasti : 5. Kyu, licence 2009 a dále dle SŘJ  
3. Časový pořad : 08:00 -  09:00  - prezentace, vážení 
   09:00 – 10:00 - losování 
   10:00   - zahájení soutěže 
4. Ceny jednotlivci : Všechny hmotnostní kategorie 1. místo – pohár, diplom, druhá a třetí místa diplom a medaile. 
 
5. Ceny družstva : Pohár pro nejúspěšnější družstvo v kategorii mladších žáků  
    Pohár pro nejúspěšnější družstvo v kategorii starších žáků  
 
6. Poznámka : Soutěž proběhne na 3 tatami. Vyhlášení výsledků kategorie  mladších žáků,  proběhne  
    ihned po skončení zápasů  této kategorie. Kategorie budou řazeny v pořadí  mladší žáci, 
    starší  žáci.  
    Účast v soutěži je na vlastní zodpovědnost. Organizátoři nezodpovídají za škodu v jakékoli formě.  
    Současně s touto soutěží proběhne regionální soutěž starších a mladších žákyň. 
 
           JUDOCLUB Liberec 
           za organizační výbor 
           Jaromír Šťastný 
Schváleno STK ČSJu 
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