
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrovství Evropy Veteránu 2008 
jednotlivc ů a družstev 2008 

 žen a mužů 
 
 

ROZPIS 
pro ú častníky z ČR   
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1.1.1.1. TeTeTeTechnické informace chnické informace chnické informace chnické informace –––– Jednotlivci Jednotlivci Jednotlivci Jednotlivci        
 

1.1. DATUM 

Soutěž se koná 13., 14. a 15.  listopadu 2008. 
 

1.2. MÍSTO 

Sportovní hala AC Sparta  (nová hala) 
Podvinný mlýn 
Praha 9 

 
1.3. ÚČAST 

 
Přihlášky musí být předloženy prostřednictvím národních federací juda, jenž jsou členy  EJU.  Účastníci musí 
dosáhnou věku minimálně 30 let v roce 2008 (narozeni 1978 a dříve)  nesmí soutěžit poslední  2 roky na 
mezinárodních oficiálních závodech EJU v neveteránských soutěžích.  

 
1.4. VĚK A DOBA TRVÁNÍ ZÁPASU 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5. HMOTNOSTNÍ  KATEGORIE 

Ženy :   -48 kg ; -52 kg ; -57 kg ; -63 kg ; -70 kg ; -78 kg  ; +78 kg 
 
Muži:    -60 kg ; -66 kg ; -73 kg ; -81 kg ; -90 kg  ; -100 kg ; +100 kg 

 
 Organizátoři mohou sloučit pouze dvě sousedící kategorie, je-li počet účastníků v kategorii nedostačující. Pak 
 budou uděleny medaile ve vyšší kategorii. 

 
1.6. PŘIHLÁŠKY 

Číselné p řihlášky 
Číselné přihlášky musí být doručeny organizátorům do 17. září 2008  
 
Jmenovité p řihlášky  
Jmenovité přihlášky musí být doručeny EJU sekretariátu a v kopi organizátorům do 29. října 2008 .  
Všechny přihlášky musí být podány prostřednictvím JUMAS a všichni závodníci mít JUMAS členskou kartu 
( 25€, platná 5 let).   

 
Startovné. 
Každý závodník musí zaplatit startovné EJU, které vybírá organizátor. Startovné EJU je 100,- EUR. Pro 
závodníky ČR:  50,- EUR hradí CSJu / 50,-EUR závodník sám .  
Startovné EJU za české závodníky lze uhradit v korunách ve výši 1250,- Kč do 3. listopadu 2006, bank. 
převodem, složenkou nebo nejpozději při akreditaci hotově.  
ČSJu uhradí plné startovné EJU za medailisty ČR z ME veteránů 2007 a MS 2008.     

 

Věková 
kategorie 

    Datum narození  Trvání  
utkání  
(min) 

Ženy Muži 

30-34 1978-1974 3 F1 M1 
35-39 1973-1969 3 F2 M2 
40-44 1968-1964 3 F3 M3 
45-49 1963-1959 3 F4 M4 
50-54 1958-1954 3 F5 M5 
55-59 1953-1949 3 F6 M6 
60-65 1948-1943 3 xxx M7 
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Bankovní spojení :  
 
Banka: GE Money Bank  Praha 4, ČR 
Účet, IBAN               CZ14 0600 0000 0001 8106 0351  
Variabilní symbol: 1111   
 
Požádejte svoji banku, aby s převodem uvedla jméno plátce ! 

 

V hotovosti :                 -  na sekretariátu  ČSJu,      
 

1.7. SYSTÉM SOUTĚŽE 

Systém soutěže je následující: 
Při 3 nebo 4 účastnících je systém každý s každým.  
Při 5 nebo více účastnících je vyřazovací systém s dvojitou repesáží.  
 
Při  2 nebo méně účastnících, bude kategorie spojena s nejbližší věkovou nebo váhovou kategorií dle 
rozhodnutí sportovního ředitele EJU.  
 
Soutěž v každé kategorii proběhne v jednom dnu. 

     Rozpis kategorií na každý den :  
 

            1.den    F5, F6, M5, M6, M7 
            2. den    F1, F2, M1, M2 
            3. den    F3, F4, M3, M4  

 
Vyřazovací boje proběhnou na 6 tatami, boje o bronzové medaile na 2 tatami a finále na 1 tatami. 
 

1.8. VÁŽENÍ 

Vážení se uskuteční den před konáním příslušné kategorie, od 16-ti do 19-ti hodin. Váha závodníka  musí 
odpovídat kategorii do které je závodník přihlášen.  
Oficiální vážení se uskuteční v hotelu Duo.   
  
Závodníci  ČR musí na oficiálním vážení předložit akreditační kartu EJU ID Card pro ME a platný průkaz judo 
( platná licenční známka, platná lékařská prohlídka – viz SŘJ čl. 7. a 8. )  

 
1.9. LOSOVÁNÍ 

Losování proběhne večer před každým soutěžním dnem pro příslušné kategorie.  
 
Upozornění: před losováním budou seznamy každé kategorie vyvěšeny na chodbě před losovací místností. 
Každý vedoucí delegace musí zkontrolovat jestli všichni jeho přihlášení závodníci jsou na vyvěšených 
seznamech a ve správné kategorii. Po losování nejsou možné žádné změny. 
 
 

1.10. KONTROLA ÚČASTNÍKÚ 

a.  Finance 

Startovné EJU musí být zaplaceno za každého závodníka. Aby mohl startovat v soutěži, musí závodník 
uhradit příslušné  platby organizátorům a EJU. 
 
b. Kontrola závodník ů.  

Identifikace: Národnost a věk závodníků. Platný občanský průkaz, nebo cestovní pas každého závodníka, 
nebo kopie (stránka s daty), musí být předložen při akreditaci zástupci EJU. Členství ve federaci: Každý 
závodník ČR musí předložit při akreditaci platný průkaz ČSJu.  (Závodníci nemusí být přítomni při kontrole 
účastníků.) 
Přihlášky:   Seznam delegace každé země musí být potvrzen zástupcem EJU.   
 
 

c. Akreditace  
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Akreditační karty EJU ID Cards pro ME budou vydány po kontrole závodníků a musí být předloženy na oficiálním 
vážení a před každým zápasem.  
Akreditační karty budou vydány také pro trenéry / doprovod závodníků dle klíče. 

1.11. SOUTĚŽNÍ ÚBOR.  

Závodníci startují v bílém a modrém kimonu. 
Nápisy, loga  na kimonu musí být v souladu s pravidly EJU. 
Ženy musí mít pod kimonem bílé neprůsvitné tričko. Spodní prádlo nesmí obsahovat žádné tvrdé části. 
Dlouhé vlasy musí být svázány elastickou gumičkou. Make-up a bižuterie jsou zakázány. 
Nehty musí být ostříhány nakrátko. 
 

1.12. ODPOVĚDNOST  ÚČASTNÍKŮ 

a. Zdravotní pr ůkaz 
Osvědčení o pohlaví (ženy) a zdravotní průkaz závodníků není požadován.  
Účastníci startují na svou vlastní zodpovědnost.  
 

b. Pojišt ění 
Každý účastník je zodpovědný za své pojištění proti úrazu a poškození třetí osoby (veřejná 
odpovědnost)  během trvání mistrovství. 
EJU a organizátor nenesou tímto žádnou odpovědnost. 
 

c. Chování ú častník ů 
Vedoucí delegací jsou zodpovědni vůči EJU za chování svých závodníků. 

 
1.13. ANTI-DOPING 

Antidopingové kontroly během ME veteránů nebudou prováděny.  
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2. Technické informace - Družstva  
 

2.1. DATUM 

Soutěž se koná 16. listopadu 2008. 
 

2.2. ÚČAST 

Družstvo se skládá z 5 závodníků, 1 náhradník je povolen v každé hmotnostní kategorii. Všichni závodnici 
nesmí předchozí 2 roky soutěžit na mezinárodních oficiálních závodech EJU v neveteránských soutěžích. 
 
Aby mohlo družstvo startovat, musí být složeno nejméně ze 3 závodníků ve 3 různých hmotnostních 
kategoriích. Pouze národní federace může přihlásit družstva do soutěže ( neomezený počet družstev). 
 
Závodníci musí mít občanství té země, která je přihlašuje do soutěže. Závodníci s dvojím občanstvím 
mohou reperezentovat pouze jednu zemi. Pokud závodník změní občanství, musí čekat 1 rok, než může 
reprezentovat novou zemi, pokud se ovšem obě příslušné země (původní a nová) nedohodnou na tom, že 
povolí jeho start za novou zemi. 

 
2.3. DOBA ZÁPASU. 

Doba zápasu bude 3 min. pro muže i ženy. 
 

2.4. HMOTNOSTNÍ KATEGORIE A VĚK 

Soutěž je rozdělena do 3 věkových kategorií:  
 

Věk Ženy Rok narození Muži Rok narození 

30-39 TF 30 1978 - 1969 TM 30 1978 - 1969 

40-49 TF 40 1968 - 1959 TM 40 1968 - 1959 

50-65 xxx xxx TM 50 1958 - 1943 

50-60 TF 50 1958 - 1948 xxx xxx 

 
Účastníci musí dosáhnou věku minimálně 30 let v roce 2008 (narozeni 1978 a dříve) a nesmí soutěžit poslední  2 
roky na mezinárodních oficiálních závodech EJU v neveteránských soutěžích. 
Závodník může být přihlášen do družstva v nejbližší nižší věkové kategorii, než do které patří. Nicméně 
závodník může být přihlášen pouze do jednoho družstva. 

 
Soutěžní hmotnostní kategorie jsou: 
 

Muži:        -66, -73,-81,-90, nad 90 kg 
 

Ženy:  :    -52,-57,-63,-70, nad 70kg   
 

Závodníci budou při vážení zařazeni do hmotnostní kategorie, do níž patří. Nicéně mohou startovat v nejbližší 
vyšší hmotnostní kategorii. 

 
2.5. PŘIHLÁŠKY 

Číselné p řihlášky 
Číselné přihlášky musí být doručeny organizátorům do 17. září 2008 

 
Jmenovité p řihlášky 
Jmenovité přihlášky musí být doručeny EJU sekretariátu a v kopi organizátorům do 29. října 2008 . 
Všechny přihlášky musí být podány prostřednictvím JUMAS a všichni závodníci musí mít JUMAS členskou 
kartu ( 25€, platná 5 let). 
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Startovné. 
Startovné je 300,- EUR  za každé družstvo a musí být uhrazeno organizátorům do 29.října 2008. 
Pro ČR:  ČSJu uhradí startovné 3 družstvům mužů a 1 družstvu žen po dohodě s komisí veteránů. Další družstva 
musí startovné uhradit samy. 

 
Vrácení startovného není možné. 
Nejpozději lze podat přihlášku družstva 15.11. 2008 do 17:00 hod. 
  

2.6. SOUTĚŽNÍ SYSTÉM.  

Soutěž se uskuteční systémem s dvojitou repesáží. Semifinále a finále tentýž den. Budou uděleny 2 
bronzové medaile (pro muže I ženy). 

Zápasy se uskuteční v pořadí od nejlehčí do nejtěžší kategorie. Náhradník může být do sestavy zařazen 
kdykoliv a znovu vyměněn bez omezení. Před každým utkáním předá družstvo svoji sestavu s případnými 
změnami.  Utkání se rozhodne dle počtu získaných vítězství.  Pokud je stejný, rozhodne vyšší součet 
technických bodů. 

 
2.7. VÁŽENÍ 

Oficiální vážení se uskuteční den před konáním soutěže od 16:00 do 19:00 hod.  Závodníci, kte ří byli 
oficiáln ě odváženi pro MEV jednotlivc ů a startovali 13., 14., 15. listopadu 2008 se nemus í vážit 
znovu. Stejná hmotnostní kategorie bude uplatn ěna. 
 
Závodníci  ČR musí na oficiálním vážení předložit akreditační kartu EJU ID Card pro ME a platný průkaz judo 
( platná licenční známka, platná lékařská prohlídka – viz SŘJ čl. 7. a 8. ) . 
 
Oficiální vážení se uskuteční v hotelu Duo. 
 

 
2.8. LOSOVÁNÍ 

Losování proběhne 15.11. večer před soutěží  v Hotelu DUO. 
 
Upozornění: před losováním budou seznamy družstev vyvěšeny na chodbě před losovací místností. Každý 
vedoucí delegace musí zkontrolovat jestli všichni jeho přihlášení závodníci jsou na vyvěšených seznamech 
a ve správné kategorii. Po losování nejsou možné žádné změny. 

 
 

2.9. KONTROLA ÚČASTNÍKŮ. 

a.  Finance 

Startovné EJU musí být zaplaceno za každé družstvo. Příslušné platby musí být uhrazeny organizátorům a 
EJU. 
 
b. Kontrola závodník ů.  

Identifikace: Národnost a věk závodníků. Platný občanský průkaz, nebo cestovní pas každého závodníka, 
nebo kopie (stránka s daty), musí být předložen při akreditaci zástupci EJU. Členství ve federaci: Každý 
závodník ČR musí předložit při akreditaci platný průkaz ČSJu.  (Závodníci nemusí být přítomni při kontrole 
účastníků.) 
Přihlášky:   Seznam přihlášených družstev musí být potvrzen zástupcem EJU. 
 
 

c. Akreditace 

Seznam všech družstev a závodníků bude vygenerován JUMAS systémem a musí být potvrzen / podepsán 
vedoucím každého týmu.  
 

Akreditační karty EJU ID Cards  pro MEV budou vydány po kontrole závodníků a musí být předloženy na 
oficiálním vážení a před každým zápasem. 
Akreditační karty budou vydány také pro trenéry / doprovod závodníků dle klíče. 
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2.10. SOUTĚŽNÍ ÚBOR.  

Závodníci startují v bílém a modrém kimonu. 
Nápisy, loga  na kimonu musí být v souladu s pravidly EJU. 
Ženy musí mít pod kimonem bílé neprůsvitné tričko. Spodní prádlo nesmí obsahovat žádné tvrdé části. 
Dlouhé vlasy musí být svázány elastickou gumičkou. Make-up a bižuterie jsou zakázány. 
Nehty musí být ostříhány nakrátko. 
 

2.11.   ODPOVĚDNOST  ÚČASTNÍKŮ 

d. Zdravotní pr ůkaz 
Osvědčení o pohlaví (ženy) a zdravotní průkaz závodníků není požadován. 
Účastníci startují na svou vlastní zodpovědnost. 
 

e. Pojišt ění 
Každý účastník je zodpovědný za své pojištění proti úrazu a poškození třetí osoby (veřejná 
odpovědnost)  během trvání mistrovství. 
EJU a organizátor nenesou tímto žádnou odpovědnost. 
 

f. Chování ú častník ů 
Vedoucí delegací jsou zodpovědni vůči EJU za chování svých závodníků. 

 
2.12.    ANTI-DOPING 

Antidopingové kontroly během ME veteránů nebudou prováděny. 
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 P R O G R A M  
 

Střada 12 . 11 2008: 

10.00 - 18.00  Registrace / akreditace     Hotel  D UO 

16:00 - 19.00  Vážení pro kategorie na čtvrtek    Hotel  DUO 

19.00   Schůzka rozhod čích     Hotel DUO 

20.00   Losování  kategorií:         F5; F6  -  M5;  M6; M7  Hotel  DUO 

 

Čtvrtek 13.11 2008  

10.00   Soutěž kategorií :             F5; F6  -  M5; M6; M7  Spo rtovní halla AC Sparta  

Poté   Finále, vyhlášení medailist ů 

10.00 - 18.00  Registrace / akreditace     Hotel DU O 

16:00 - 19.00  Vážení pro kategorie na pátek    Hote l DUO 

20.00   Losování  kategorií: F1; F2  -  M1; M2   Ho tel DUO 

 

Pátek 14.11 2008 

10.00   Soutěž kategorií :            F1; F2  -  M1; M2   Sportov ní halla AC Sparta  

Poté   Finále, vyhlášení medailist ů 

10.00 - 18.00  Registrace / akreditace     Hotel DU O 

16.00 - 19.00  Vážení pro kategorie na sobotu    Hot el DUO 

20.00   Losování  kategorií:        F3; F4 -  M3; M 4    Hotel DUO 

 

Sobota 15.11 2008  

10.00   Soutěž kategorií:     F3; F4 -  M3; M4   Sportovní halla AC Sparta 

Poté   Finále, vyhlášení medailist ů 

12.00 - 18.00  Registrace / akreditace pro sout ěž družstev  Hotel DUO  

17.00 - 19.00  Vážení pro sout ěž družstev, na ned ěli   Hotel DUO 

20.00   Losování  sout ěže družstev    Hotel DUO 

 

Neděle 16.11 2008 

10.00   Soutěž družstev      Sportovní halla AC Sparta 

Poté   Finále, vyhlášení medailist ů 

Po finále  Ve čírek na rozlou čenou     Sportovní halla AC Sparta 

 

Pondělí 17.11 2008  Odjezd ú častník ů 
 


