
 

 

1. Všeobecné ustanovení   
 
Pořadatel:             MSK judo Karviná ve spolupráci s KSVČ Juventus 
Datum konání:         5.12.2009 
Místo konání:           ZŠ Prameny, Karviná - Ráj 
Ředitel turnaje:        Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj,  
                                 Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz  , 
                                   
Hlavní rozhodčí:      dle delegace MSKJu 
Ostatní rozhodčí:      dle delegace MSKJu 
Informace :               u ředitele turnaje 
Startovné:                 100,- Kč za každého závodníka 
Přihlášky:  nejpozději do 28.11.2009 na adrese: 
                                 Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj,  
                                 Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz 
2. Hospodářské náležitosti    
 
                                 Delegováni rozhodčí budou odměněni dle hospodářských směrnic ČSJu 
                                 závodníci startují na vlastní náklady 
 
3. Technická ustanovení 
 
startují:  benjamínci – chlapci a děvčata roč.narození 1999 a mladší 
                                      dle soutěžního řádu  
 
Podmínka účasti : platný průkaz JUDO s vylepenou lic.známkou pro rok 2009 
                             a potvrzením o lékařské prohlídce na rok 2009 
 
                                  
časový pořad:           vážení  8.00 – 9.00 
                                  losování  9.00-10.00 
                                  zahájení 10.00 
                                 
                                  závodníci na 1.-3. místě obdrží  diplom a medaili  
 
poznámka:                soutěž proběhne na 3 tatami 
                                  občerstvení zajištěno 
                                  Bohatá tombola, balíčky pro startující děti,  
                                  přezůvky s sebou                 
                                                                                             
                                                                                                             Za MSK judo Karviná  
                                                                                                                       Rabas Petr 
 
          NUTNO NAHLÁSIT POČET UČÁSTNÍKŮ PRO ZHOTOVENÍ BALÍ ČKŮ 
Schváleno 6.11.2009 

. Moravskoslezský klub judo Karviná 
pořádá 

Mikulášský turnaj 
 



 

1. Všeobecné ustanovení   
 
Pořadatel:              MSK judo Karviná ve spolupráci s KSVČ Juventus Karviná 
Datum konání:        5.12..2009  
Místo konání:           ZŠ Prameny, Karviná - Ráj 
Ředitel turnaje:        Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj,  
                                 Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz  , 
                                   
Hlavní rozhodčí:      dle delegace MSKJu 
Ostatní rozhodčí:      dle delegace MSKJu 
Informace :               u ředitele turnaje  
Startovné:                 100,- Kč za každého závodníka 
Přihlášky:  nejpozději do 28.11.2009 na adrese: 
                                  Rabas Petr, Březová 513, Karviná – Ráj,  
                                  Tel: 603 786 771, email: mskjudokarvina@seznam.cz 
2. Hospodářské náležitosti    
 
                                 Delegováni rozhodčí budou odměněni dle hospodářských směrnic ČSJu 
                                 závodníci startují na vlastní náklady 
 
3. Technická ustanovení 
 
startují:   mladší žáci – ročník narození 1997 – 98 
                          v hmotnostních kat.: -27,-30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,+60 
               starší žáci – ročník narození 1995 - 96  
                          v hmotnostních kat.: -38,-42,-46,-50,-55,-60,-60,-66,-73,+73 
               mladší žačky – ročník narození 1997 – 98 
                           v hmotnostních kat.: -28,-32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,+57 
               starší žačky – ročník narození 1995 – 96 
                            v hmotnostních kat.: -36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63 
 
Podmínka účasti : platný průkaz JUDO s vylepenou lic.známkou pro rok 2009 
                             a potvrzením o lékařské prohlídce na rok 2009 
 
časový pořad:       vážení  8.00 – 9.00 
                              losování  9.00-10.00 
                              zahájení 10.30 
                                 
                             závodníci na 1.-3. místě obdrží  diplom a medaili  
 
poznámka:           soutěž proběhne na 3 tatami 
                                   občerstvení zajištěno 
                                   bohatá tombola 
                                                                                                                               
                                                                                                   za MSK judo Karviná 
Schváleno 6.11.2009       Rabas Petr 
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