
 

Mezinárodní velká cena Kroměříže 
7.ročník 

Mladší a starší žactvo 
 
1.Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel:   TJ Slavia Kroměříž, oddíl judo 
Datum:   09.05 2009 
Místo konání:  Sportovní hala TJ Slavia Kroměříž 
    Kotojedská 2590, Kroměříž 
Ředitel soutěže:  Ing.Petr Novák, Třasoňova 4451, 767 01 Kroměříž, tel.737-287612 
Sportovní ředitel:  Ing.Marcel Zbožínek 
Hlavní rozhodčí:  Ing.Marek Šimčák 
Sbor rozhodčích:  Dle delegace KR KSJu Zlín 
Přihlášky a ubytování: Do 30.04 2009 u ředitele soutěže sdělte přepokládaný počet závodníků 

www.czechjudo.org (elektronické přihlašování závodníků) 
Startovné:   100,-Kč / závodník registrovaný (přes elektronickou evidenci) 
    150,-Kč/ závodník neregistrovaný závodník 
Ostatní náklady:  Závodníci startují na náklady svého oddílu. 
 
2. Technická ustanovení: 
 
Předpis:   Soutěž proběhne v souladu se platnými pravidly juda, 

soutěžním řádem juda a tímto rozpisem. 
Startují:   Mladší žáci (nar.1997-98) 

-27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg 
Mladší žákyně (nar.1997-98) 

-28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg 
    Starší žáci (nar.1995-96) 

-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
Starší žákyně (nar.1995-96) 

-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
Systém soutěže:  Bude určen sportovním ředitelem. 
Doba zápasu:  Mladší žactvo 2 min, starší žactvo 3 min 
Časový program:  Vážení  8:00 – 9:30 hod 
    Losování  9:30 – 10:30 hod 
    Zahájení:  10:30 hod 
Zápasiště:   Soutěž proběhne na 3 tatami. 
Námitky:   Lze podat u hlavního rozhodčího s vkladem 300,-Kč 
Ceny:    Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili. 
    Tři celkově nejúspěšnější oddíly obdrží pohár (OH bodování). 
Podmínka startu:  Platný průkaz judo (licenční známka a lékařská prohlídka – rok 2009) 
Poznámka:   Účast zahraničních družstev ze Švýcarska, Moldávie, Slovinska, 

Polska a Slovenska. 
 
Pozor ! Vzhledem k velké účasti popořadatel vyžaduje dodržení termínu registrace  

přihlášek do 30.4.2009. V opačném případě bude účtováno startovné 150,-Kč. 
 
 
 
V Kroměříž dne 14.10.2008   Ing.Petr Novák, předseda pořádajícího oddílu 
 
Schváleno STK ČSJu dne 13.03.2009  Ing.Tomáš Cibulka, sportovní ředitel ČSJu 

         

http://www.czechjudo.org/
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